
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
املدى احلراري لدرجات احلرارة من املوضوعات التي مل حتظ بالدراسة كام هو احلال بالنسبة للدراسات املناخية األخرى 

صة يف العامل العريب، ومن هنا تربز أمهية هذه الدراسة عن املدى احلراري لدرجات احلرارة يف اململكة العربية خا
املدى احلراري الشهري، واملدى : لقد تناولت هذه الدراسة املدى احلراري عىل ثالثة مستويات زمنية وهي. السعودية

قد تم إبراز املدى احلراري يف هذه الدراسة بشكل أسايس و .احلراري بني فصول السنة، واملدى احلراري السنوي
مخس خرائط توضح املدى احلراري : باستخدام األعمدة البيانية املوقعة عىل اخلرائط حيث تم إنتاج اثنتي عرشة خريطة

ي إضافة إىل خريطتني إحدامها خاصة باملدى احلرار، الشهري، ومخس خرائط توضح املدى احلراري بني فصول السنة
أيضًا تم تصنيف املدى احلراري إىل ثالثة  .السنوي، واألخرى تبني مواقع املحطات املناخية املستخدمة يف الدراسة

املدى احلراري املنخفض واملدى احلراري املتوسط واملدى : أصناف أخرى بناًء عىل مستويات املدى احلراري وهي
ثة عىل كل من املدى احلراري الشهري واملدى احلراري بني فصول احلراري املرتفع، وقد تم تطبيق هذه املستويات الثال

وقد توصلت هذه الدراسة إىل العديد  .السنة واملدى احلراري السنوي، وهذه املستويات تم إبرازها يف جداول خاصة
ودية ، وقد تصدرت من النتائج التي كان من أمهها التباين الكبري يف قيم املدى احلراري بني أجزاء اململكة العربية السع

املنطقة الشاملية من البالد بقية أجزاء البالد من حيث ارتفاع قيم املدى احلراري عىل املستويات الثالثة، فيام سجلت 
 .السهول الساحلية الغربية أقل القيم

. املدى احلراري ، درجات احلرارة ، مستويات زمنية ،تباين املدى احلراري:الكلامت املفتاحية

Abstract 
Investigation into temperature range has suffered from paucity of research compared to other 
climatic elements, particularly in the Arab World, and hence rises the significance of the present 
study that tapped into temperature ranges in Saudi Arabia. This study covers three temporal 
levels of temperature range: monthly temperature ranges, inter-season temperature ranges, and 
annual temperature ranges in Saudi Arabia. A temperature range is presented basically by using 
graphs on maps. Twelve maps were introduced: five maps are about the monthly temperature 
range,  and other five maps are about temperature ranges in between seasons, and two more 
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maps were further created: one for annual temperature range and the other shows weather 
stations. In addition, temperature ranges were classified into other three sections on the basis of 
temperature range levels: low temperature ranges, middle temperature ranges, and high 
temperature ranges. These three sub-ranges were applied to the monthly temperature ranges, 
temperature ranges in between seasons, and the annual temperature ranges. The study shows 
that there are high variations in the values of temperature ranges in the different regions of 
Saudi Arabia. The highest values in temperature ranges generally appear in the north of the 
kingdom, whereas the western coastal plains display the lowest values.   

Key Words: Temperature Range, Temporal Levels, Temperature Degrees, Temperature Range 
Variation. 
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ــراري ــدى احل ــة امل ــذه الدراس ــاول ه تتن
ــشهرية  ــستويات ال ــدرجات احلــرارة عــىل امل ل

 والـسنوية )املدى بني فصول الـسنة (والفصلية
 وفيام يتعلق باملدى .يف اململكة العربية السعودية

 فقــد اقتــرص البحــث عــىل ،احلــراري الــشهري
األربعة املمثلة لفصول السنة وهي يناير  الشهور

ــل ويأو ــدى بري ــن امل ــرب ع ــوبر لتع ــو وأكت ولي
 وقــد .احلــراري الــشهري لكــل شــهور الــسنة

 عـىل هـذه الـشهور األربعـة ت الدراسةاقترص
نتيجة لتقارب القيم بني كل شهر والشهر الذي 

 فإن دراسة شهور الـسنة كلهـا ال ، وبالتايل.يليه
تعطي فروقًا ذات معنى؛ إذ إن درجات احلـرارة 

ــشهر الال ــسابق وال ــشهر ال ــشهر يف ال ــق لل ح
 تتنـاول ،أيـضاً . املستهدف ال ختتلف كثريًا عنـه

هذه الدراسة مدى التباين يف املدى احلراري ممـا 
ــيم املــدى  ــات يف ق ــة التباين ــساهم يف معرف ي

كــام تــم تــصنيف . احلــراري يف املكــان الواحــد
ــة : وهــي، املــدى احلــراري إىل مــستويات ثالث

ــدى  ــط وامل ــدى املتوس ــنخفض وامل ــدى امل امل
وألن هذه الدراسة شاملة لكل أجـزاء  .السنوي
 ؛ فإنه يتعذر تناول املدى احلراري اليومي،البالد

ألن الدراسة عىل هذا املستوى ينبغـي أن تكـون 
 أي أن ختصص كل منطقة  ـعىل مستوى املناطق

بدراســة مــستقلة، ثــم إن هــذه الدراســة يمكــن أن 
 .  تشكل قاعدة عامة لدراسة املدى احلراري اليومي

 
تأيت أمهية دراسة موضوع املدى احلـراري مـن   

ــاين يف درجــة احلــرارة عــىل عــدة  ــه يوضــح التب أن
مستويات زمنية منها الشهري والفصيل والسنوي مما 
يساعد اإلنسان يف مزاولة أنـشطته ويـدعم جمـاالت 

كذلك معرفة املـدى احلـراري يـساعد عـىل . التنمية
ية التي تـؤثر عـىل كثـري مـن معرفة التطرفات احلرار

أما أمهيـة الدراسـة فتـأيت مـن خـالل مـا . األنشطة
للسعودية من امتدادات واسعة أوجدت عدة أقاليم 
حرارية تتاميز عن بعضها البعض ممـا زاد مـن أمهيـة 

ثم إن املـدى احلـراري مل تقـدم . إجراء هذه الدراسة
عنه أية دراسة مـستقلة عـىل مـستوى الـبالد سـوى 

جزة عن أثر االرتفاع عىل املـدى احلـراري دراسة مو
حممد أبو زيـد، (اليومي يف اململكة العربية السعودية 

ــة خاصــة ) ٢٠٠٨ ــذه الدراســة أمهي ممــا يعطــي ه
ويمنحها األولوية، ومن مزايا هـذه الدراسـة أيـضًا
أهنا تناولت املدى احلراري الشهري وكذلك املـدى 
احلــراري بــني فــصول الــسنة ومهــا مــستويان مــن 
الدراسة ال تتطرق إليهـا األبحـاث اخلاصـة باملـدى 
احلراري التي تتناول عادة املـدى احلـراري اليـومي 
والسنوي وبالتايل خلت أدبيات الدراسة من دراسة 
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 .املدى احلراري الشهري والفصيل
 

ــق األهــداف يــسعى هــذا البحــث إىل حتقي
 :التالية

ــشهري وبــني  -١ ــشة املــدى احلــراري ال مناق
 .ل السنة واملدى احلراري السنويفصو

معرفـة املـسار الــسنوي للمـدى احلــراري  -٢
.الشهري يف املواقع املدروسة

حتديد التباين يف قيم املـدى احلـراري عـىل  -٣
.املستويني الزمني واملكاين

إعطاء ملحة مـوجزة عـن العوامـل املـؤثرة  -٤
. عىل املدى احلراري

ـــدى  -٥ ـــاليم للم ـــد أق ـــول إىل حتدي الوص
.احلراري

 
وهذه احلدود تعتمد عىل فرتة الرصد لكل   

حمطــة؛ إذ إن حمطــات الرصــد بــدأت عمليــات 
الرصد يف أوقات خمتلفة أمـا حـدود هنايـة فـرتة 

ــاريخ  ــددت بت ــد ح ــد فق ــل .٢٠٠٥الرص لك
أمـا احلـدود ). ١(املحطات كام يف امللحق رقـم 

الزمانية األخرى املـستخدمة يف الدراسـة، فقـد 
ت يف دراسة املدى احلراري خالل الفـرتات متثل

الــشهرية والفــصلية والــسنوية؛ علــًام بأنــه تــم 
ـــذكورة دون  ـــستويات امل ـــصار عـــىل امل االقت
التعرض للمدى احلراري اليومي؛ ألن مثل هذا 
التفصيل حيتاج إىل دراسة مستقلة خاصـة، وأن 
هذه الدراسة عىل مـستوى اململكـة بـام هلـا مـن 

 .اتساع مساحي كبري

 
ــات    ــات املحط ــىل بيان ــة ع ــدت الدراس اعتم

املناخيــة التابعــة للرئاســة العامــة لألرصــاد اجلويــة 
ومحايــة البيئــة دون غريهــا نظــرًا للدقــة الكبــرية يف 
عمليات الرصد يف تلك املحطات مقارنـة باجلهـات 

وهـذه املحطـات . األخرى التي تقدم نفس اخلدمـة
). ١(وامللحق رقم ) ١(مبينة يف اخلريطة رقم 

 
 تـم االعـتامد عـىل املـنهج :منهج البحـث  - أ

االســتقرائي بــشكل أســايس ملعرفــة الوضــع العــام 
للمدى احلراري يف مجيع أجـزاء اململكـة إضـافة إىل 

.استخدام منهج االستنتاج
 تم استخدام بعـض :األساليب املستخدمة - ب

النتائج كذلك تم األساليب الكمية لتحقيق الدقة يف 
.استخدام اخلرائط واألشكال البيانية
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اخلريطة من إعداد الباحث

 
تأيت أمهية الدراسات السابقة من أهنا تبـني   

. تطور العمل البحثي يف جمـال املـدى احلـراري
ــة الدراســا ــوحظ قل ــد ل ــدى وق ــة بامل ت املعني

احلراري عىل وجه العموم ممـا جعـل احلـصول 
عىل ما أنجز فيها مضنيًا، ومن هـذه الدراسـات 

 :التي متت يف هذا املجال ما ييل
قـــدم عبـــد العزيـــز طـــريح رشف  -١

دراســة عــن املــدى احلــراري ضــمن ) ١٩٨٠(

دراســته الــشاملة عــن منــاخ الكويــت تنــاول فيهــا 
وقد تم الرتكيز عـىل املالمح العامة للمدى احلراري 

املدى احلراري اليـومي حيـث كانـت دراسـته عـىل 
كام . املستويات السنوية والفصلية الشتوية والصيفية

أشــار الباحــث إىل املــدى احلــراري عــىل املــستوى 
السنوي والشهري والفصيل، ثم قسم مناخ الكويت
اعتامدًا عىل املدى احلراري إىل قسمني رئيـسني ومهـا 

وي البحري وترتاوح فيه قـيم املـدى املناخ الصحرا
ــني  ــا ب ــومي م ــراري الي ــاخ °١٢م إىل °٧احل م واملن
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الــصحراوي القــاري وتــرتاوح فيــه معــدالت
م، °٢٠م إىل °١٢املدى احلراري اليومي مـا بـني 

وفـيام يــشمل القــسم األول اجلــزر والــسواحل 
ــشمل القــسم الثــاين كــل املنــاطق الداخليــة . ي

 يف ٢٠ الدرجة ويؤخذ عىل هذه الدراسة وجود
 . كال القسمني

دراسـة ) ١٩٩١(أنجز نعامن شحادة  -٢
عن املدى احلـراري الـسنوي يف األردن ضـمن 
ــشاملة ملنــاخ األردن وقــد اســتخدم  دراســته ال

ــب  ــة دول ــث معادل ) Wallen, 1962(الباح
ليخرج بخريطة لألردن بناًء عىل املدى احلراري 
الـسنوي وتـشمل هـذه اخلريطـة أربعـة أقـسام 

م فـام دون °١٦ون القـسم األول مـن حيث يكـ
م °١٧م إىل °١٦والقسم الثـاين يـرتاوح مـا بـني 
م، °١٨م إىل °١٧والقسم الثالث يرتاوح ما بـني 

كـذلك . م°١٨أما القـسم الرابـع فيمثـل أكثـر 
يؤخذ عىل هذه الدراسة تداخل األقسام فيام بني 
ــبعض، كــام هــو احلــال يف الدراســة  بعــضها ال

.السابقة
بدراسـة ) ٢٠٠٨(و زيـد قام حممد أب -٣

تأثري االرتفاع عـىل املـدى احلـراري اليـومي يف 
 The)اململكة العربية الـسعودية حتـت عنـوان 

Effect of Altitude on Daily Range of 
Temperature in Saudi Arabia) وقد بنيـت 

الدراسة عـىل تـسجيالت املتوسـطات اليوميـة 
ــست  ــصغرى ل ــى وال لدرجــة احلــرارة العظم

، )١٩٩٦-١٩٩٠(حمطة خالل الفرتة وعرشين 
وقد قسمت منطقة الدراسـة إىل جـزأين شـاميل 
وجنويب ومها املدى احلـراري اليـومي يف شـاميل 

. اململكة واملدى احلراري اليومي يف جنـويب اململكـة
ومن أهم ما توصل إليه الباحـث ضـعف االرتبـاط 

ومـن أهـم . بني االرتفاع واملدى احلـراري اليـومي
 هذه الدراسـة قـرص الفـرتة الزمنيـة املالحظات عىل

وعدم إجياد سبب مقبول ) ١٩٩٦-١٩٩٠(للرصد 
لتقسيم منطقة الدراسة إىل قسمني فقط عـىل الـرغم 
من أن الباحث قد ذكر أن دراسته هذه قد اعتمـدت 

التي قسم فيها اململكة ) ١٩٨٥(عىل دراسة اجلراش 
.إىل ستة أقسام مناخية

 
ال شك أن املـدى احلـراري كأحـد األبعـاد يف   

دراسة درجة احلرارة يقـع حتـت تـأثري العديـد مـن 
العوامل التي تـشكل احلالـة العامـة التـي يتخـذها 
املدى احلراري يف أي مكان ويمكن التطرق إىل هذه 

 :العوامل عىل النحو التايل


جزاء كبرية من اململكة بعيدة كـل البعـد يوجد أ
عن تأثري املسطحات املائية ابتداًء من شـامل اململكـة 
ومرورًا باملنطقـة الوسـطى حتـى الربـع اخلـايل ويف 
نفس الوقت يوجد أجزاء مهمـة مـن اململكـة تطـل 
عــىل اخللــيج العــريب يف الــرشق والبحــر األمحــر يف 

ملـسطحات الغرب مما حيتم تأثري هذه األجزاء هبـذه ا
واملـدى احلـراري عمومـًا يكـون صـغريًا يف . املائية

األماكن القريبة من املسطحات املائية فـيام يـزداد يف 
األماكن القارية البعيدة عن تأثري املـسطحات املائيـة 

 )١٩٩٠، بابكر (
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تقع اململكة العربيـة الـسعودية بـني دائـريت 

ــــــرض   ٣١ °٤١  ١٦ˉ و١٦ °٥٣  ٤٩ˉع
، وبالتايل تقـع يف )www.saudigs.com(شامالً 

املنطقــة املداريــة وشــبه املداريــة، وهــذا املوقــع 
الفلكي له تأثريه نظرًا ملـرور مـدار الـرسطان يف 
وسط البالد وبالتايل تعامد أشعة الـشمس عـىل 
املنطقة يف فصل الصيف بينام تكون هذه األشعة 

ويف . عيدة عنها بشكل كبري خالل فصل الشتاءب
هذا النطاق يتزايد املدى احلراري بسبب مـيالن 
أشعة الـشمس وتفـاوت طـول الليـل والنهـار 
إضافة إىل ذلك تفاوت طول الـصيف والـشتاء 

 ).٢٠٠٣غانم، (


بمقدار اتساع مساحة البالد، يـأيت التبـاين   
الرتفاع عن مستوى سطح البحر بني الكبري يف ا

أجزائها، ففيام تكون األجزاء الرشقية والـشاملية 
والوسطى وسـهول هتامـة قريبـة مـن مـستوى 
سطح البحر تأيت سلـسلة مرتفعـات الـرسوات 

م ٣٠٠٠لتمثل ارتفاعًا شاهقًا يتجـاوز ارتفاعـه 
يف األجزاء اجلنوبية وهذا الوضع العام لالرتفاع 

راري؛ ففـيام يكـون التـأثري يؤثر عىل املـدى احلـ
بارتفاع املدى احلراري يف األجـزاء القريبـة مـن 
مستوى سطح البحر، يكون التـأثري بانخفـاض 
املــدى احلــراري كلــام زاد االرتفــاع، وبالتــايل، 
يمكن القول إن االرتفاع املحدود عن مـستوى 
 ، سطح البحر ملعظم أجزاء البالد لـه تـأثري بـَنيٌ

ويف املقابـل، . ى احلراريوذلك بارتفاع قيم املد

فإن االرتفـاع امللحـوظ ملرتفعـات الـرسوات التـي 
تشغل حيزًا واضحًا من أجـزاء الـبالد يقـوم بـدور 
معاكس لألجزاء األخرى مـن الـبالد؛ إذ إن املـدى 
ــاقص يف العمــوم مــع االرتفــاع عــن  احلــراري يتن

 ).بابكر، املرجع السابق(مستوى سطح البحر 
 

وهنا تم احلديث عن املـدى احلـراري الـشهري
وهو الفرق بني درجتي احلرارة الكـربى والـصغرى 

ينـاير وأبريـل ويوليـو : يف كل مـن الـشهور التاليـة
وأكتوبر، وهذه األشهر األربعة يمكن أن متثل املدى 
ــبالد، ودرجــات احلــرارة  ــشهري يف ال احلــراري ال

ــوفرة ضــم ــل شــهر مت ــصغرى لك ــربى وال ن الك
تسجيالت درجات احلـرارة لـدى الرئاسـة العامـة 

ــة ــة البيئ ــني . لألرصــاد ومحاي ــري ب ــارب الكب وللتق
درجات احلرارة بني كل شهر والشهر الذي يليه فقد 
تم االكتفاء باحلديث عن الشهور األربعـة املـذكورة 
وهي الشهور التي تأيت يف الوسط بالنـسبة للـشهور 

ذا مما يـساعد املمثلة لكل فصل من فصول السنة وه
عىل أن تكون الـشهور األربعـة ممثلـة إىل حـد كبـري 

 .لشهور السنة اإلثني عرش
 

ــات اإلشــعاع ــون كمي ــاير تك خــالل شــهر ين
املكتسب أقل من كميات اإلشعاع األريض املفقـود 
نتيجــة تعامــد أشــعة الــشمس عــىل مــدار اجلــدي يف 

ألرضية وتكون السامء أكثر النصف اجلنويب من الكرة ا
تغيًام وسطوع الـشمس يف أقـل حاالتـه وهـذا بطبيعـة 

 احلراري يف الـبالد حيـث احلال يرتك آثاره عىل املدى
يقل املدى احلراري عمومًا خالل هذا الشهر مقارنة 
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 .   بالشهور األخرى خاصة أشهر الصيف
، يمكن أن نصل إىل )٢(وبالنظر إىل الشكل 

ــتن ــن االس ــري م ــدى الكث ــة امل تاجات عــن حال
احلراري يف شهر يناير؛ ففي السهول الساحلية، 
يتمتع السهل الساحيل الغـريب بمـدى حـراري 
منخفض نسبيًا؛ حني بلغت أعىل درجة للمـدى 

م يف °١٠,٧م يف جـدة سـجلت °١٣,٥احلراري 

م يف جــازان كأقــل مــدى حــراري °٨,٧الوجــه، و
دو ـ وهذا يعود ـ كـام يبـ. شهري عىل مستوى البالد

األول يتمثل يف موقـع جـازان : إىل عاملني أساسيني
أي أهنــا أقــرب ): °١٦ ٥٣ ٤٩(يف أقــىص اجلنــوب 

حمطة إىل خط االستواء، والعامـل اآلخـر يتمثـل يف 
قرهبا من مستوى سطح البحر؛ حيث بلغ ارتفاعهـا 

 .م فقط عن مستوى سطح البحر٧,٢٤
 

 

 خلريطة من إعداد الباحثا
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أمـا الــسهل الــساحيل الــرشقي، فلــم يبعــد
املدى احلراري فيه كثريًا عن وضـعه يف الـسهل 

م °١٠,٥الساحيل الغـريب إذ سـجلت الظهـران 
م ويمكن أن يعزى كرب املـدى °١٢,٨واألحساء 

احلراري يف األحساء عنه يف الظهـران إىل موقـع 
 البحــر األحـساء الـذي يبعــد قلـيًال عــن تـأثري

وهنـا نالحـظ التقـارب بـني . مقارنة بالظهران
جدة واألحساء من جهة والظهران والوجه مـن 
جهة أخرى كنوع مـن املقارنـة بـني الـساحلني 
وبطبيعة احلال فقـد بـرزت املـدن الـساحلية يف 
هذا الشهر سواء يف املنطقـة الـرشقية أو املنطقـة 
الغربية متقاربة يف مداها احلـراري، ففـي جـدة 

لساحل الغريب والظهران يف الساحل الـرشقي با
 .م يف كلتا املدينتني°١٠,٥بلغ املدى احلراري 

وفيام يتعلق بالنطاقات الـصحراوية فاحلالـة 
يف شامل البالد تظهر جتانسًا واضحًا حني بلغت 

م فيام °١٤,١أعىل قيمة للمدى احلراري يف تبوك 
بقية املواقع قـد أظهـرت قـيم املـدى احلـراري 

م ويف °١٣,٢متقاربة ففـي حائـل بلغـت بنسب 
م ويف طريــف °١١,٩م واجلــوف °١٢,٦رفحــا 
ــر °١١,٧ ــدى احلــراري يف عرع ــغ امل ــنام بل م بي
أما القيصومة يف الشامل الـرشقي فـإن . م°١٢,٣

م، مما يعنـي تقـارب  °١١,٦املدى احلراري فيها 
هذا اجلزء مـع املواقـع املـذكورة آنفـًا يف اجلهـة 

 .الشاملية
ا إىل املنطقة الوسـطى التـي تقـع يف وإذا أتين

ــدى  ــصحراوية نجــد أن امل ــات ال ــؤرة النطاق ب
م يف مدينة الرياض وهي درجة °١١,٥احلراري 

منخفضة إذا مـا عـرف أن الريـاض تقـع يف منطقـة 
صـحراوية بعيــدًا عــن تـأثريات املــسطحات املائيــة 
ــة ذات  ــك إىل وضــع املدين ــود ذل ــام يع ــن رب ولك

واسـعة يف كـل أنحائهـا ممـا االمتدادات العمرانية ال
جعلها تستقل إىل حد كبـري يف شخـصيتها احلراريـة 
عمومًا عن املحيط العـام للمدينـة وهـذا يـؤدي إىل 

ــدى احلــراري  ، )٨٤، ص٢٠٠٣غــانم، (صــغر امل
ومدينة الرياض كجزيرة حرارية واضحة املعـامل قـد 
يؤدي ذلك إىل تقليص الفارق بني درجتـي احلـرارة 

يومية ألهنـا يف الليـل ال تفقـد العظمى والصغرى ال
احلرارة كثريًا الختزان الكتل العمرانية رأسيًا وأفقيـًا 
ــنعكس عــىل املــدى احلــراري يف  للحــرارة وهــذا ي

 ,Heat Islands,L.Gartland(مستوياته األخـرى 

2008, p. 9 .( ويف القصيم شامل مدينة الرياض بلغ
م فيام وصـل املـدى احلـراري °١٢,٧املدى احلراري 

م حيـث يتمثـل °١٥,٦ وادي الدوارس جنوبـًا إىل يف
التأثري الواضـح للـصحراء مـع موقعهـا يف املنطقـة 
املدارية حيث الريـاض والقـصيم تقعـان إىل شـامل 

  .ر الرسطانمدا
 ويف أقىص امتداد النطاقات الصحراوية جنوبـًا، 

م يف °١٦,٤ارتفعــت قيمــة املــدى احلــراري لتــصل 
الشهر فيام مل تبعد كل رشورة كأعىل قيمة خالل هذا 

من بيشة ونجران يف نفس النطاق عـن هـذه القيمـة 
حيث سجلتا قيمة واحـدة للمـدى احلـراري وهـي 

م عىل الرغم من اختالف املوقـع العـرويض، °١٦,٢
وبذا يظهر جنوب النطاقـات الـصحراوية متـصدرًا 
قيم املدى الشهري من حيث االرتفـاع وذلـك عـىل 

كـام يتـضح االرتفـاع مستوى مجيع أجـزاء الـبالد، 
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املتزايد للمدى احلراري من الشامل جتاه اجلنوب
 .يف النطاقات الصحراوية

ويف مرتفعات الرسوات، أظهرت أهبـا أقـل 
ــنام °١١,٧قيمــة يف املــدى احلــراري وهــي  م بي

ــن  ــل م ــراري يف ك ــدى احل ــة امل جتــاوزت قيم
م حيـث °١٣الطـائف شـامالً  واخلميس جنوبـاً 

ــد ــراري مق ـــمدى ح ــا ب ــوقعني متتعت اره يف امل
ــت °١٣,٧م و °١٣,١ ــوايل، وإن كان ــىل الت م ع

الباحــة مل تبعــد كثــريًا يف قيمتهــا عــن املــدينتني 
ــا  ــث كــان املــدى احلــراري فيه ــسابقتني حي ال

م، ويمكن القول أن أهبـا سـجلت قيمـة °١٢,٨
أقل بشكل واضح عن بقيـة األمـاكن األخـرى 
فــيام تقاربــت املواقــع الــثالث األخــرى وهــي 

الطائف عىل الرغم مـن بعـد  ووالباحةاخلميس 
كـام يالحـظ أن . مواقعها عـن بعـضها الـبعض

الفرق بني أهبـا كأقـل درجـة والطـائف كـأعىل 
درجة قد بلـغ درجتـني مئويـة فقـط ممـا يعنـي 

ويمكن . جتانسًا كبريًا يف سلسلة جبال الرسوات
تفــسري الفــارق بــني أهبــا والطــائف بــاختالف 

كـذلك االرتفـاع املوقعني عىل دائريت العرض و
عن مستوى سطح البحر حيـث تقـع أهبـا عـىل 

 .ارتفاع أعىل
وإذا ما أتينا إىل كل من مكة املكرمة واملدينـة 
املنورة شامل مرتفعـات الـرسوات تـربز املدينـة 
املنورة  بمدى حراري يزيد عن مكة املكرمـة بــ 

م حينام بلغ املدى احلراري يف املدينة املنورة °٠,٧
ــ°١٢,٣ ــنام ك ــة °١١.٦ان م بي ــة املكرم م يف مك

ويمكــن تفــسري هــذه الوضــعية بقــرب املدينــة 

املنورة من تأثري الصحراء وقرب مكـة املكرمـة مـن 
تأثري السهل الساحيل الغريب ويمكـن أن يـضاف إىل 
ذلك تأثري املوقع العرويض إذ تقع املدينة املنورة عىل 

فيام تقع مكة املكرمة عـىل ° ٢٤ ٣٢ ٥٣دائرة عرض 
ــرة ا ــرض دائ ــدى ° ٢١ ٢٦ ١٦لع ــزداد امل ــث ي حي

احلراري بزيادة درجة العـرض يف اإلقلـيم املـداري 
وعمومـًا هنـاك تقـارب كبـري . شامل خط االستواء

خالل هذا الشهر بني قيم املـدى احلـراري باسـتثناء 
م يف كـل مـن °١٦بعض املواقع املحدودة مثل جتاوز 

رشورة ونجـــران وبيــــشة جنـــوب النطاقــــات 
فاض قيمـة املـدى احلـراري عـن الصحراوية وانخ

م يف جيــزان أمــا بقيــة املواقــع فــيمكن القــول °١٠
بالتجــانس امللحــوظ يف قــيم املــدى احلــراري عــىل 

 .مستوى مجيع أجزاء البالد
 

يف شهر إبريل املمثل هنا لفصل الربيـع واملـؤرش
 له يكون هناك نوع من التوازن النسبي بني اإلشـعاع
ـــد الواصـــل إىل ســـطح األرض  ـــيس املتزاي الشم
ــق عــن األرض  ــاقص املنبث واإلشــعاع األريض املتن
نتيجة حلالة الشمس التي تتعامد خالل هـذا الـشهر 

) ٣(وبـالنظر إىل الـشكل رقـم . عىل خط االسـتواء
يمكــن الوصــول إىل الــصورة العامــة حلالــة املــدى 

 .احلراري خالل هذا الشهر
غت أعىل قيمة للمـدى يف السهول الساحلية، بل

م يف ينبـع °١٣,٧احلراري يف السهل الساحيل الغريب 
وهي قريبة من نفس الدرجـة يف شـهر ينـاير الـذي 

م، أما يف جدة فقد بلغ املدى احلـراري °١٣,٥سجل 
م وبذا ترتفـع عنهـا يف ينـاير بـدرجتني، ويف °١٢,٣
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م وهنـا قـل °١٠,٢الوجه كان املـدى احلـراري 
ه املدينة بنصف درجة فقط املدى احلراري يف هذ

م °٩,٤عن شـهر ينـاير وتـأيت جـازان لتـسجل 
ويمكــن القــول بعامــة أن املــدى . كأقــل قيمــة

احلراري يف هذا النطاق مل خيتلف كثـريًا يف هـذا 
الشهر عنه يف شهر يناير، أما عىل الطرف اآلخـر 
من السواحل أي السهل الساحيل الرشقي فقـد 

 شـهر ينـاير إذ بلـغ زاد املدى احلراري فيهـا عنـه يف
ويف األحـساء، . م°١٢,٨املدى احلراري يف الظهران 

م، وهذا قد يفرس تـأثر °١٥,٦قفز املدى احلراري إىل 
السهل الساحيل الرشقي بظروف الصحراء خـالف 
احلال يف السهل الـساحيل الغـريب البعيـد عـن هـذه 

 .املؤثرات

 

 

 طة من إعداد الباحثاخلري
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وعند النظر إىل النطاقـات الـصحراوية مـن
البالد، نجد أهنـا ذات ارتفـاع واضـح؛ إذ بلـغ 

ــراري  ــدى احل ــوك و°١٦,٢امل يف °١٥,٨م يف تب
م يف °١٤,٥م يف اجلوف فـيام بلـغ °١٤,٦رفحا و
ويف القيصومة شـامل رشق الـبالد بلـغ . طريف

م وهنــا تــربز األجــزاء °١٤,٨املــدى احلــراري 
ــىل  ــستحوذة ع ــرشقية م ــشاملية ال ــشاملية وال ال
األرقام الكبرية يف املدى احلراري مقارنـة ببقيـة 

املنطقــة الوســطى التــي ال . األجــزاء األخــرى
ختتلف كثريًا عـن الـشامل يف ظروفهـا احلراريـة 
حيث تتبطن الصحراء هذا النطـاق كـان املـدى 
احلراري فيها متباينًا إذ سجلت مدينـة الريـاض 

زيادة طفيفة عن درجة يناير فـيام بلـغ م ب°١٣,٣
م °١٦,٢املـــدى احلـــراري يف وادي الـــدوارس 

ويالحظ أهنا مل تزد عن املدى احلراري يف إبريـل 
ويف القصيم شامل . إال بام يقارب نصف الدرجة

ــة  ــاض كــان املــدى احلــراري فيهــا يف حال الري
متوسطة بني الريـاض ووادي الـدوارس وذلـك 

ويف هنايـة . م°١٤,٩ه ببلوغ املـدى احلـراري فيـ
امتدادات النطاقات الـصحراوية جنوبـًا كانـت 
حالـة املــدى احلــراري تــشري إىل ارتفــاع املــدى 
احلراري بام ال خيتلف كثريًا عن الوضع يف شـهر 

ففي بيـشة ونجـران املجـاورة ملرتفعـات ، يناير
ـــ  ــراري ب ــدى احل ــيم امل ــرت ق ــرسوات ظه ال

فلــم م عــىل التــوايل أمــا رشورة °١٥م و °١٥,١
تتزحزح كثريًا عن وضعها يف شهر ينـاير حيـث 

.م°١٦,١سجلت 
ــدى احلــراري يف  ــد فحــص وضــع امل وعن

مرتفعات الرسوات، يربز للنظر خالل هـذا الـشهر 
أن القيم واحدة يف كل من أهبا والباحة حـني كانـت 

 ٤٠٠عىل الرغم من املسافة بينهام التي تصل ° ١٢,٦
السلسلة فيام كم، وعىل الرغم من وجود أهبا جنوب 

م يف °١٤,٣تقع الباحة يف املنتصف فيام بلغت القيمة 
م يف اخلمـيس ومـن °١٣,٢الطائف شامل السلسلة و

ــراري يف  ــدى احل ــادة امل ــا زي ــم املالحظــات هن أه
اخلميس عنه يف أهبا عىل الرغم مـن جتـاور املـدينتني 
ويمكن أن يعزى ذلك إىل التأثري األكـرب للـصحراء 

ر اإلشارة إىل الفارق بـني أعـىل عىل اخلميس كام جتد
م وهـو °١,٧وأقل القيم يف هذا النطـاق الـذي بلـغ 

 .مقدار ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار
أما مكة املكرمة واملدينة املنورة، فأول مـا يلفـت 
النظر هنا زيادة املدى احلراري يف مكة املكرمـة عنـه 
ــيش  ــة ت ــادة طفيف ــت زي ــورة وإن كان ــة املن يف املدين

الكبري أكثر من االختالف إذ بلـغ املـدى بالتجانس 
م يف °١٤,١م يف مكـــة املكرمـــة و°١٤,٣احلـــراري 

املدينة املنورة عىل خالف احلال يف شـهر ينـاير عـىل 
الرغم من تأثري املوقع والصحراء أكثـر عـىل املدينـة 

 .املنورة مقارنة بمكة املكرمة
م يف °٩,٤عمومًا، يـرتاوح املـدى احلـراري بـني 

ــى و جــازان كحــد أ م يف كــل مــن تبــوك °١٦,٢دن
ووادي الدوارس، ويالحظ أن احلد األدنـى بقـي يف
جازان كام هو احلال يف شهر يناير وفيام أصـبح احلـد 
األعىل يف تبوك ووادي الدوارس خالل هذا الـشهر، 
كان احلد األعىل يف يناير من نصيب رشورة يف أقىص 

 ويف حني بقيت قيمة احلد األعـىل متقاربـة. اجلنوب
م  °١٦,٢م ، °١٦,٤إىل حد كبري ما بني يناير وإبريـل 
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م   °٩,٤فقد كان احلد األدنى أكثر ارتفاعًا يف إبريـل 
م ويالحظ أن احلـد األعـىل قـد  °٨,٧عنه يف يناير 

م  مـا  °٧فاق احلد األدنى يف هذا الشهر بام يقـارب 
يشري إىل التباين الكبـري يف املـدى احلـراري الـذي 

احلرارية الكبرية بـني منـاطق يعكس االختالفات 
اململكة نتيجة لكرب املساحة واحتضاهنا للعديد من 

ويف هــذا الــشهر أيــضًا جتــاوز . البيئــات املختلفــة
م يف بعـض األمـاكن املتفرقـة °١٦املدى احلراري 

ــىص  ــط إىل أق ــرور بالوس ــشامل م ــن ال ــدة م املمت
م  يف تبوك ووادي الـدوارس °١٦,٢اجلنوب إذ بلغ 

م يف رشورة ومل يــنخفض املــدى °١٦,١بيــنام بلــغ 
 . احلراري عن عرش درجات سوى يف جازان

 
يف شهر يوليو الذي يـربز خـصائص فـصل
الصيف، تتعامد فيه الشمس عىل مدار الرسطان 
الذي يمر بأرايض اململكة وفيه يكون اإلشـعاع 
الشمــيس الواصــل إىل ســطح األرض يف أعــىل 

فــيام يكــون اإلشــعاع األريض يف أدنــى كثافتــه 
ــيس  ــعاع الشم ــون اإلش ــايل يك ــه، وبالت كثافت
املكتسب أكرب مـن اإلشـعاع الشمـيس املفقـود 

ومـن خـالل . ويكون الفـارق يف أعـىل مراتبـه
تتبدى املالمح العامـة للمـدى ) ٤(الشكل رقم 

احلراري يف البالد خالل شهر يوليـو وفـيام يـيل 
 .تفصييلحماولة لتحليل الوضع بشكل 

يف نطاق السهول الساحلية وعنـد النظـر إىل 
السهل الـساحيل الغـريب، نلحـظ تبـاين املـدى 

م °٩م يف جازان جنوبـًا إىل °٨.٢احلراري ما بني 
ــصل إىل  ــه شــامالً لت ــدة °١٢,٥يف الوج م يف ج

م يف ينبع وال شك أن هذا االنخفاض يعود °١٣,٤و
عـن إىل تأثري البحر األمحـر كـام ذكـر عنـد احلـديث 

شهري يناير وأبريل مما جعل هذا النطـاق األقـل يف 
قيم املدى احلراري عىل مستوى البالد، أمـا الـسهل 
ــدى  ــت درجــات امل ــد تفوق ــرشقي فق ــساحيل ال ال
احلراري عىل مثيالهتا يف السهل الـساحيل الغـريب إذ 

م يف األحـساء، °١٦,٤م يف الظهـران و°١٤,٥بلغت 
ــ ــر ال ــة احلــال إىل أث ــذا بطبيع ــود ه صحراء عــىل ويع

السواحل الرشقية أكثر من تأثري اخلليج العـريب حيـث 
ال يوجــد حــاجز ملــؤثرات الــصحراء كــام هــو احلــال 
بالنسبة للسهل الساحيل الغريب الذي تفصله مرتفعـات 

   .الرسوات عن مؤثرات الصحراء يف الرشق
ويف مرتفعات الرسوات حيـث النطـاق األكثـر 

تقاربـًا ففـيام ارتفاعًا، كـان املـدى احلـراري هنـاك م
ــيس  ــا واخلم ــجلت أهب ــىل °١٣,٩م و°١٣,٥س م ع

التوايل يف اجلنوب عىل الرغم من اختالف االرتفـاع 
واختالف القرب من الصحراء فيام بني املوقعني، كام 
بلغـت درجــة املـدى احلــراري يف الباحـة يف وســط 

ـــسلة  ـــذه .  م°١٢,٦السل ـــائف شـــاميل ه ويف الط
ملـدى احلـراري م وهنا يتضح أن ا°١١,٨املرتفعات 

يزداد من اجلنوب نحو الشامل مما يمكن أن يـستنتج 
من ذلك أن تأثري املوقع العـرويض أكـرب مـن تـأثري 

ويف مكة املكرمة واملدينة املنورة إىل الشامل . االرتفاع
ت الــرسوات يـسجل املــدى احلــراري مـن مرتفعــا

ــن االخــتالف °١٤ ــرغم م ــنهام عــىل ال م يف كــل م
 تتـأثر املدينـة يف الغالــب الواضـح يف املوقـع حيــث

بمناخ الداخل الـصحراوي بيـنام يتـأثر منـاخ مكـة 
. املكرمة يف الغالب بمناخ السهل الساحيل
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 اخلريطة من إعداد الباحث

ــات  ــد النطاق ــث متت ــبالد حي ويف شــامل ال
الصحراوية، كان املدى احلراري عاليـًا؛ حيـث 

م؛ فيام كانـت °١٨,٣ أعىل درجة له يف رفحا بلغ
حائل حائزة عىل أقل درجة للمدى احلـراري يف 

م وهذا يشري إىل ارتفاع °١٥,٦هذا النطاق وهي 
املـدى احلــراري يف شـامل الــبالد مقارنـة ببقيــة 
ــادة درجــة  ــأثري زي ــذا يعــود إىل ت ــاطق، وه املن

العرض يف هذه األنحاء من الـبالد إضـافة إىل تـأثري 
ــص ــسود . حراءال ــث ت ــطى حي ــة الوس ــا املنطق أم

النطاقات الصحراوية أيضًا، فقد بلغت درجة املدى 
م يف كل من القـصيم شـامل املنطقـة °١٧,٣احلراري 

م يف مدينة °١٤,٨ووادي الدوارس جنوهبا فيام بلغت 
الرياض وكام أشري يف السابق فإن الرياض لظروفهـا 

 املـدى العمرانية وامتداداهتا قـد أسـهمت يف تقليـل
احلراري فيها مقارنة بمحيطها الصحراوي ويمكـن 
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تفسري ارتفاع املدى احلراري يف املنطقة الوسطى
 . إىل املناخ الصحراوي السائد

ويف أقىص جنـوب النطاقـات الـصحراوية، 
م يف ° ١٦,٩بلغ املدى احلـراري أعـىل قيمـة لـه 

رشورة يف حني انخفض املدى احلراري قليًال يف 
م عـىل °١٤,٢م و °١٤,٤ جـرانكل من بيشة ون

ــراري يف  ــدى احل ــظ أن امل ــا نالح ــوايل وهن الت
النطاقات الصحراوية مرتفعًا يف العموم ويتباين 

م وإن كان هذا التفاوت يبدو حـادًا °٤يف حدود 
فإنه يمكن القول بالتجانس نظـرًا لالمتـدادات 
الكبرية للنطاقات الصحراوية مـن بـالد الـشام 

 . اً شامالً حتى اليمن جنوب
عمومًا، يالحظ أن املـدى احلـراري مرتفـع 
يف املناطق الـشاملية والوسـطى يليهـا الـساحل 
الــرشقي ثــم مرتفعــات الــرسوات فــيام ســجل 

بلغـت . السهل الساحيل الغريب أقل الـدرجات
أدنى درجة للمدى احلراري خالل هـذا الـشهر 

م درجات وقد سجلت يف جازان كـام هـو °٨,٢
تسجل جازان أقل درجـة يف يناير وابريل، وفيام 

فقــد ســجلت أعــىل درجــة يف رفحــا والبالغــة 
م أي أكثــر مــن ضــعف الدرجــة الــدنيا °١٨,٣

وهذه الدرجة متثل أعىل درجة للمدى احلـراري 
وهو املوقع الوحيد الذي بلغ فيه وصـل املـدى 

ــه  ــراري في ــىل °١٨احل ــك ع ــا وذل م وجتاوزه
 .مستوى الشهور واألمكنة

م خـالل هـذا °١٦وقد جتـاوز املـدى احلـراري 
الشهر يف العديد من األماكن املتفرقة، فباإلضافة إىل 
رفحا شامل البالد التي بلغ فيها املدى احلراري حده 

كــل مــن القــصيم ووادي م ســجلت °١٨.٣األعــىل 
م ويف رشورة يف °١٧,٣الــدوارس يف املنطقــة الوســطى 

 م°١٦,٥م وطريــــف يف الــــشامل °١٦,٩اجلنــــوب 
م والقيـصومة يف الـشامل °١٦,٤األحساء يف الـرشق و

ـــرشقي ـــشامل  وم°١٦,٣ ال ـــر يف ال م ، °١٦,١عرع
ويالحــظ أن هــذه الــدرجات العاليــة تتــوزع عــىل 
خريطة البالد مـن الـشامل إىل اجلنـوب وإن كانـت 

جتـدر اإلشـارة . ترتكز بشكل الفت يف شامل الـبالد
إىل أن درجات املدى احلـراري خـالل هـذا الـشهر 

فاعــًا مقارنــة بالــشهور متثــل الــدرجات األكثــر ارت
 .األخرى

 
ــالتوازن بــني  يتــسم شــهر أكتــوبر يف العمــوم ب
ـــوارد إىل ســـطح األرض  ـــيس ال اإلشـــعاع الشم
واإلشعاع األريض املنبثق عن سطح األرض، ومـن 
املعلوم تأثري اإلشعاع الشمـيس واإلشـعاع األريض 

) ٥(قـم والـشكل ر. عىل وضـعية املـدى احلـراري
يفصح عن الوضع العام للمدى احلـراري يف الـبالد 
خالل هذا الشهر، والفقـرات التاليـة تلقـي الـضوء 

من التفصيل عىل وضع املدى احلراري خـالل ء بيش
. هذا الشهر
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 اخلريطة من إعداد الباحث
 يف الــسهول الــساحلية عمومــًا كانــت قــيم
املدى احلراري يف املستوى املتوسط إذا استثنيت 
األحساء فإذا ما نظر إىل السهل الساحيل الغـريب 

ــني  ــرتاوح ب ــدى احلــراري ي م يف°٩,٩نجــد امل
م يف جدة فـيام بلـغ املـدى °١٢,٤الوجه شامالً و

م يف ينبع ليمثـل أعـىل قيمـة يف °١٣,١احلراري 
السهل الساحيل، أما جازان يف أقـىص اجلنـوب 

م، ويف هـذا الـشهر مل تكـن °١٠,٣د سجلت فق
جيزان األقـل يف قـيم املـدى احلـراري كـام هـو 

احلال يف يناير وابريـل ويوليـو إذ أصـبحت الوجـه 
ويف الطرف . األقل قيمة عىل امتداد السهل الساحيل

املقابــل أي الــسهل الــساحيل الــرشقي كــان املــدى 
م بينام سجلت األحساء °١٣,٩احلراري يف الظهران 

م °١٦,٧جات أعىل إذ بلغ فيهـا املـدى احلـراري در
ليكــون هــذا الــسهل الــساحيل األعــىل يف قــيم املــدى 
احلراري مقارنة بالسهل الساحيل الغريب كام هـو احلـال 
ــشهور الــسابقة وال شــك أن هــذا نتيجــة موقــع  يف ال

 . الظهراناألحساء األقرب إىل فعل الصحراء من
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 ويف مرتفعات الـرسوات املجـاورة للـسهل
الساحيل الغريب سجلت أهبـا واخلمـيس أرقامـًا 
متقاربة للغاية يف هذا الـشهر فبيـنام بلـغ املـدى 

م يف أهبا كان املدى احلـراري يف °١٤,٤احلراري 
م عىل الرغم مـن االخـتالف يف °١٤,٥اخلميس 

االرتفاع بينهام وإن كانتا متجاورتني، أما الباحة 
م لتكون أقـل قيمـة °١٣يف الوسط فقد سجلت 

خالل هذا الشهر عـىل خـالف احلـال يف شـهر 
يوليو الذي احتلت فيه الطـائف القيمـة األقـل 

 .م°١٤,٦وهي تسجل هنا 
إىل الــرشق مــن مرتفعــات الــرسوات تــأيت 
النطاقات الصحراوية التي متتد من شامل الـبالد 
حتــى جنوهبــا فعنــد احلــديث عــن قــيم املــدى 
ــبالد  ــزاء ال ــة أج ــة ببقي ــة مقارن احلــراري عالي

 ١٥,٣خرى ففي عرعر بلغ املـدى احلـراري األ
ــف  م ويف °١٤,٧م ويف اجلــوف °١٤,٩ويف طري

م ويف القيـصومة °١٦م ويف حائـل °١٦,٥رفحا 
م لكـل منهـا وهـذا يعـود لتـأثري °١٥,٨وتبوك 

الصحراء واملوقـع العـرويض كـام ذكـر سـابقًا، 
وهذه األرقام توضح وتؤكـد التجـانس يف قـيم 

 .صحراوي الشاميلاملدى احلراري يف النطاق ال
 وفــيام خيــص املنطقــة الوســطى مــن هــذه 

م يف °١٦,٦النطاقــات بلــغ املــدى احلــراري 
م يف وادي °١٧,٣القـــصيم فـــيام ارتفـــع إىل 

الدوارس لتكون أعـىل درجـة للمـدى احلـراري 
عىل املـستوى العـام للـبالد أمـا الريـاض فقـد 
ســجلت قيمــة أقــل للمــدى احلــراري مقارنــة 

ذه املنطقة حيث بلغ فيـه باألماكن األخرى يف ه

م، وربـام يكـون ذلـك نتيجـة °١٤,٥املدى احلراري 
لتأثري للعمران الذي يؤثر عىل قـيم املـدى احلـراري 

ويف . مقارنــة باألمــاكن األخــرى يف نفــس النطــاق
جنــوب النطاقــات الــصحراوية بــدت قــيم املــدى 
احلراري عالية ومتجانسة إىل حـد كبـري إذ سـجلت 

م يف °١٦,٦م و °١٦,٩م و °١٦,٦مواقع هـذا اجلـزء 
كل من رشورة وبيشة ونجران عىل التوايل، ويالحظ 
وجود جتانس يف قـيم املـدى احلـراري عـىل امتـداد 

 .النطاقات الصحراوية من الشامل إىل اجلنوب
أما مكة املكرمة واملدينة املنورة فقـد كـان املـدى 
احلراري متقاربًا إىل حد كبـري ويمثـل مـستوى وسـط 

ة أجزاء البالد حيث كان املدى احلـراري يف مقارنة ببقي
م، ويالحـظ °١٤,٤م واملدينة املنـورة °١٤مكة املكرمة 

هنا أن املدى احلراري أعىل مـن الـسهول الـساحلية يف 
 . العموم وأقل من النطاقات الصحراوية

يف هذا الشهر الذي يمثل فصل اخلريف يـرتاوح 
 م  يف الوجـه كحـد أدنـى°٩,٩املدى احلـراري بـني 

م يف وادي الدوارس كحد أعىل، ويالحـظ أن °.١٧و
جازان عىل العكس من ينـاير وابريـل ويوليـو التـي 
سجلت خالهلا درجات للمدى احلراري تقـل عـن 

ــازان ١٠ ــجلت ج ــالل °١٠,٣ درجــات إذ س م خ
أكتوبر ثم إن جازان مل حتتل املوقع املمثل ألقل قيمـة 

 ذكـر كام هو احلال يف أشهر يناير وأبريل ويوليو كـام
آنفًا، وبمعنى آخر يمكن القول أن املـدى احلـراري 

 درجات يف سـائر أرجـاء ١٠عمومًا مل ينخفض عن 
وقد سجل املدى احلراري خالل هذا الـشهر . البالد

م يف العديد مـن املنـاطق °١٦ارتفاعًا ملحوظًا جتاوز 
التي شملت مجيع أجزاء الـبالد باسـتثناء مرتفعـات 
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م °١٦,٩إذ وصـل الرسوات والسهل الـساحيل 
ـــشة و  م يف نجـــران وكلتامهـــا يف  °١٦,٦يف بي
ــوب و ــبالد °١٦,٧اجلن ــًا ال م يف األحــساء رشق

م يف كـل مـن °١٦,٦م يف رفحا شامالً و°١٦,٥و
ــة الوســطى  ــصيم يف املنطق ــًا والق رشورة جنوب

م يف وادي الدوارس يف املنطقة الوسطى °١٧,٣و
ــيم املــدى  ــرتاب ق ــشري إىل اق ــذا ي كــذلك، وه

 .ي خالل هذا الشهر معها يف شهر يوليواحلرار
 

يف األقسام السابقة تم تناول املدى احلراري
لكل شهر من شهور السنة عـىل حـده ويف هـذا 
القسم تتم مقارنـة املـدى احلـراري يف الـشهور 
األربعة فيام بينها البني بشكل موجز ممـا يـساعد 

مـة للمـدى احلـراري عىل اكـتامل الـصورة العا
ــم  ــشكل رق ــشهري، وال ــدى ) ٦(ال ــربز امل ي

احلراري للشهور األربعة يف كل حمطة بام يضفي 
املزيد من اإليـضاح والتحليـل ويعطـي صـورة 

 .عامة له متت مناقشتها فيام ييل
يف األجزاء الشاملية والوسطى والرشقية من 
البالد يأخذ املدى احلراري وضعية ثابتة تقريبًا مـن 

الرتتيب القيمي للمدى احلراري، ففي هـذه حيث 
يوليو املـدى  األجزاء يتصدر املدى احلراري لشهر

احلراري لبقية الشهور من حيث ارتفاع قيم املـدى 
احلراري يليه يف ذلك املدى احلراري لشهر أكتـوبر 
ــأيت املــدى  ــشهر إبريــل لي ــم املــدى احلــراري ل ث

يمكـن و. احلراري يف شهر يناير ممثًال ألدنى القـيم
 الوضـعية مـن خـالل نوعيـة فهم وتفسري هـذه

هذه النوعية التي تتمثـل يف املناخ يف هذه األجزاء 

املناخ الصحراوي بـام لـه مـن خـصائص، تتـأثر ببعـد 
األشعة الشمسية يف الشتاء وقرهبا يف فصل الصيف مع 

 .البعد عن تأثري املسطحات املائية
ن يف األجزاء اجلنوبية الصحراوية تـربز وضـعيتا

للمدى احلراري، الوضعية األوىل تتـشكل يف وادي 
الدوارس ورشورة التـي تقعـان يف عمـق الـصحراء 
وفيهام يربز املدى احلراري يف شهري يوليو وأكتـوبر 
ليسجال قيًام عالية ومتقاربة ثم يأيت املـدى احلـراري 
لشهري يناير وإبريل ليـسجال قـيًام متقاربـة كـذلك 

بقني، أمـا الوضـعية ولكنها أقل من الـشهرين الـسا
الثانية فتتمثل يف كل من بيشة ونجـران اللتـني تقعـا 
ضمن النطاقات الصحراوية ولكن تـأثري الـصحراء 
هنا أقل من وادي الدوارس ورشورة نتيجـة القـرب 
من مرتفعات الرسوات التي أدت إىل االخـتالف يف 
االرتفاع عن مستوى سطح البحر، ومما يميز املـدى 

ونجــران  التناســب الكبــري بــني احلــراري يف بيــشة 
الشهور فيهام؛ إذ يأيت أكتوبر أوالً ثم يناير ثم إبريـل 
ثم يأيت يوليو ليمثل أقل القيم وربام يعـود ذلـك إىل 

  .تأثري االرتفاع املتقارب بني املوقعني
أما بالنسبة للسهل الساحيل الغـريب ومرتفعـات 
الرسوات يالحـظ أن املـدى احلـراري الـشهري يف 

ر يمثل أقل القيم يف كل املواقع باستثناء الوجه أكتوب
وما عدا ذلك فليس هناك انتظام معني يف قيم املـدى 
احلراري يف هـذه األجـزاء بـل إن الـسهل الـساحيل 
الغريب يشكل نموذجًا يف عدم جتانس القـيم مـا بـني 

وعمومـًا يالحـظ عـىل . موقع وآخر يف هذا الرشيط
اري بشكل عام هذين النطاقني انخفاض املدى احلر

 .مقارنة باألجزاء األخرى
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 اخلريطة من إعداد الباحث

 
يناقش هذا القسم املدى احلـراري بـني كـل
فصل وآخـر، وتقـوم الفكـرة هنـا عـىل معرفـة 

يـه زمنيـًا املدى احلراري بني كل فصل وآخـر يل
من خالل معرفة املدى احلراري بني املتوسطات 
احلرارية لكـل فـصل وقـد تـم حـساب املـدى 
احلراري بني الشهور املمثلة لكل فصول الـسنة 
وهي يناير وابريل ويوليو وأكتوبر، حيـث أختـذ 
الشهر األوسط لكل فصل وحساب الفرق بـني 

متوسطات احلرارة لذلك الـشهر وبـني متوسـطات 
مثـل للفـصل الـذي يليـه حلـساب املـدى الشهر امل

احلراري بينهام وهو األمـر الـذي سـيفيد يف معرفـة 
الفروق احلرارية بني كل فـصل مـن فـصول الـسنة 
والفصل الذي يليه بصورة أكثر وضـوحًا ودقـة ممـا 
يسهم يف أخذ االحتياجات واالحتياطـات الالزمـة 
 يف مجيع املجاالت تبعًا ملقادير الفروق احلرارية علـامً 
بأن هذه الطريقـة هـي األوىل مـن نوعهـا إذ مل جيـد 
الباحث أهنا قد استخدمت من قبل وفقًا ملـا توصـل 
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إليه، مما يؤمل معه أن يعطي استخدامها يف هـذا
 .    البحث قيمة إضافية له

 
يمثل املدى احلـراري بـني هـذين الفـصلني

توسـطات احلراريـة لكـل املدى احلراري بني امل
من شهري يناير وابريل، وبنـاًء عـىل هـذا كـان 
ــًا كــام  ــبالد متباين املــدى احلــراري يف أجــزاء ال

، وفــيام يــيل مناقــشة )٧(يوضــح الــشكل رقــم 
من الرتكيز ء احلالة العامة خالل هذه الفرتة بيش

ففي املناطق الـساحلية كـان املـدى . والتفصيل
غريب يـصل أدنـاه احلراري يف السهل الساحيل ال

م ومل يكن هناك فارق كبـري بـني °٤,٥يف جازان 

م أمـا شـامل هـذا °٤,٨جازان وجدة التي سـجلت 
السهل فقد بدا املدى احلراري أكثـر ارتفاعـًا إذ بلـغ 

ــع °٦,٨م يف الوجــه وجتــاوز ذلــك إىل °٥,٦ م يف ينب
كأعىل قيمة للمدى احلراري يف هذا اجلـزء مـا يـشري 

وعىل اجلانـب . وقع العرويضإىل األثر الواضح للم
اآلخر من السهول الـساحلية أي الـسهل الـساحيل 
الرشقي كان املدى احلراري عاليـا مقارنـة بالـسهل 
الساحيل الغـريب وهـذا يعـود فـيام يبـدو إىل التـأثري 
الكبــري للــصحراء يف ذلــك اجلــزء فقــد بلــغ املــدى 

م يف األحساء °١٢,٢م و°١٠,٤احلراري يف الظهران 
ل ضعف قيم املدى احلراري يف السهل وهي قيم تص

 .الساحيل الغريب
 

 

 اخلريطة من عمل الباحث
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ويمكن احلديث عـن مرتفعـات الـرسوات
يتقــارب املــدى احلــراري بــني أهبــا واخلمــيس 

م لتمثـل أدنـى °٥,٢جنوب السلسلة  ففي أهبـا 
 اخلمـيس مـن أهبـا درجة فيام يقـرتب املـدى يف

م أما الباحة التي تـأيت °٥,٥املجاورة هلا سجلت 
إىل الشامل من املوقعني السابقني فيالحظ ارتفاع 

م ويف الطـائف °٦,٦املدى احلراري فيها إذ بلـغ 
م وهي °٧,٥يف أقىص شامل هذا النطاق وصلت 

األعىل عىل امتداد السلسلة مما يـشري إىل ارتفـاع 
شامل وانخفاضـه نحـو املدى احلراري نحـو الـ

اجلنوب ويمكن أن يعزى ذلك إىل أثر املوقع كام 
 . هو احلال بالنسبة للسهول الساحلية الغربية

مكة املكرمة واملدينة املنورة تباينت القيم فيام 
م °٦,٩بينهام وذلك عندما كان املـدى احلـراري 

ــسري °١٠,٦يف األوىل  و ــة ويمكــن تف م يف الثاني
 بالتأثري الكبري لليابس عـىل الفارق بني املدينتني

املدينة املنورة مقارنة بمكة املكرمـة القريبـة مـن 
تأثري البحر األمحر الـذي يقلـل مـن الفـروق يف 

 .املدى احلراري بني فصول السنة
يف إطار النطاقات الصحراوية احتوى شامل 
البالد عىل أعىل قيم للمـدى احلـراري إذ جتـاوز 

م و عرعـر °١٣,١م يف كـل مـن رفحـا °١٣هنا 
م فـيام °١٣,٦م وكذلك يف القيـصومة بلـغ °١٣

م ويف °١٢,٤كانت بقية املواقع وحتديدًا اجلـوف 
م ومن العوامـل التـي يمكـن أن °١١,٤طريف 

تفرس كرب املدى احلراري يف الشامل يـربز املنـاخ 
ــروق  ــؤدي إىل وجــود ف ــذي ي ــصحراوي ال ال
حقيقية بني الـشتاء والربيـع عـالوة عـىل تـأثري 

 .العرويضاملوقع 
ــبالد كــان املــدى  ويف املنطقــة الوســطى مــن ال
ــاض  ــي الري ــري فف ــد كب ــسًا إىل ح احلــراري متجان

ــصيم °١٢,٤ ــدوارس °١٢,١م ويف الق م ويف وادي ال
م عىل الرغم من اخـتالف املوقـع العـرويض °١٢,٢

بني هـذه املواقـع، وهـذه األرقـام تـدل عـىل مـدى 
ت حراري كبري مقارنة بسهول هتامة وجبال الـرسوا

وهــذا يعــود يف واقــع األمــر إىل ســيادة املنــاخ 
 .الصحراوي يف هذه املنطقة كام هو احلال يف الشامل

ويف كل من بيشة ونجران جنوبـًا حيـث يـستمر 
امتــداد النطاقــات الــصحراوية بلغــت قــيم املــدى 

م يف نجـران وهـذه °٨,٩م يف بيـشة و°٨,٥احلراري 
 الدرجات املنخفضة مقارنة باألجزاء األخـرى مـن
النطاقات الصحراوية قد يفرسها قرب هذه املواقـع 
من خط االستواء إضافة إىل ارتفاعهام الواضح عـن 
ــذه  ــوب ه ــىص جن ــر ويف أق ــستوى ســطح البح م
النطاقات وبالتحديد يف رشوره كان املدى احلـراري 

 .م°١٠,٥
 

يمثــل املــدى احلــراري بــني متوســط درجــات
ة بني شهري ابريل ويوليو املدى احلراري بـني احلرار

فصيل الربيع والصيف وبالتـايل تـم حـساب املـدى 
احلراري بني الشهرين املذكورين، ويف الـشكل رقـم 

تتجىل الـصورة العامـة للمـدى احلـراري بـني ) ٨(
الربيع والصيف، وفيام ييل مناقشة املدى احلراري يف 

رة العامـة هذه الفرتة الزمنية بـام يـضفي عـىل الـصو
 .مزيدًا من التوضيح
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 اخلريطة من إعداد الباحث

يف السهول الساحلية وعنـد اإلطاللـة عـىل 
السهل الساحيل الغريب يربز املـدى احلـراري يف 

ــه يف جــازان  ــستوى ل ــى م ــوب  °٣,٢أدن م جن
ذلـك الرشيط الساحيل فيام ارتفعت قيمتـه عـن 

م جتاه الـشامل °٤,٥شامالً وحتديدًا يف جدة ليبلغ 
ــى  م يف الوجــه، °٥م يف ينبــع و°٥,٢كــذلك حت

ويمكن تفسري انخفاض املدى احلراري جنـوب 
هذا النطاق باالقرتاب من خط االستواء الـذي 
تنخفض فيـه الفـروق بـني فـصول الـسنة، ويف 
اجلهة األخرى من السهول الساحلية أي السهل 

م يف °٩,٩رشقي نجــد املــدى احلــراري الــساحيل الــ
م يف األحساء مما يؤكد كـرب °١٠,٧الظهران فيام كان 

عنـه يف الـساحل املدى احلراري يف الساحل الـرشقي 
الغريب نتيجة اخـتالف املـؤثرات بـني الـساحلني؛ إذ إن 
الــصحراء تــشكل تــأثرياً كبــرياً عــىل الــسهل الــساحيل 

اض املـدى الرشقي، وأول مالحظة تربز هنا هـي انخفـ
احلراري خالل هذه الفرتة مقارنـة مـع املـدى احلـراري 
بني الشتاء والربيع، إضافة إىل بلـوغ املـدى احلـراري يف 

 الرشقية ضعف املدى احلـراري يف السهول الساحلية
 .السهول الساحلية الغربية كام هو متوقع
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وبالنظر إىل مرتفعات الرسوات فقـد تبـاين
احلال، ففيام تقاربـت املدى احلراري فيها بطبيعة 

م °٤,٦القيم بني كـل مـن أهبـا ومخـيس مـشيط 
م عىل التوايل ليكون املدى احلـراري هنـا °٤,٥و

أقل منه فيام بـني فـصيل الـشتاء والربيـع، ازداد 
م وهـو °٦,٦املدى احلـراري يف الباحـة ليـصل 

نفس املدى احلراري بني فصيل الـشتاء والربيـع 
قيمـة املـدى أما الطائف يف الشامل فقـد كانـت 

ــا  ــراري فيه ــذه °٦احل ــن ه ــشامل م م، وإىل ال
املرتفعات وحتديدًا مكة املكرمة واملدينة املنـورة 

م يف األوىل °٥ظهــرت قــيم املــدى احلــراري 
 .م يف الثانية°٧,٨و

وعند النظر إىل املدى احلراري يف النطاقـات 
الصحراوية وبالتحديد يف املنطقة الوسطى ظهر 

م °٧املدى احلراري  سجل عىل النحو التايل فحني
ــدى  ــان امل ــة ك ــوب املنطق ــدوارس جن يف وادي ال

ــاض  ــراري يف الري ــدى °٩,٦احل ــغ امل ــنام بل م بي
ــشري إىل أن °١٠,١ احلــراري م يف القــصيم ممــا ي

املدى احلراري يف هذه املنطقة يزداد نحو الشامل 
ويمكن تفسري ذلك بـتقلص الفـروق احلراريـة 

 .اءبني فصول السنة جتاه خط االستو
ويف الشامل من البالد حيث تسود النطاقات 
الصحراوية أيضًا كان املدى احلراري عاليًا عـىل 

م ويف كـل °١٠,٦وجه العموم إذ بلغ يف طريف 
م عــىل °١٠,٤م و °١٠,٨مــن رفحــا واجلــوف 

التــوايل، أمــا تبــوك فقــد أبــرزت أقــل قيمــة يف 
م ، أمـا أعــىل قيمـة يف هــذا °٨,٩الـشامل وهــي 
م يف القيـصومة التـي °١١اوزت النطاق فقد جتـ

م، وال شــك أن درجــة العــرض هلــا °١١,٣بلغــت 
األثــر األبــرز يف زيــادة املــدى احلــراري يف املنطقــة
الشاملية حيث تتاميز فـصول الـسنة بـشكل أوضـح 
نتيجة البعد عن خط االستواء وهنا يظهر هذا اجلـزء 
 . أعىل قيم للمدى احلراري عىل املستوى العام للبالد

ىص اجلنوب مـن النطاقـات الـصحراوية ويف أق
حيث تقع كل مـن بيـشة ونجـران أظهـرت هاتـان 

م يف °٦,٢املدينتان قيًام متقاربة إىل حد كبري إذ كانـت 
م يف نجـران وهـي قـيم تزيـد عـن أهبـا °٦,٣بيشة و

واخلمـيس وتقـل عـن وادي الـدوارس، أمـا رشورة 
التي تقع أقىص جنوب النطاقـات الـصحراوية فقـد 

م وهنــا يــصل إىل °٥,٧ احلــراري فيهــا كــان املــدى
النصف تقريبًا من قيمة املدى احلـراري بـني الـشتاء 

ويمكـن مالحظـة ارتفـاع . والربيع يف نفس املكـان
املــدى احلــراري كلــام اجتهنــا مــن رشورة يف أقــىص 
اجلنوب نحو املناطق الشاملية من البالد، وهذا يفرس 
ــث  ــأثري القــرب والبعــد عــن خــط االســتواء حي ت

انس فصول السنة يف املنطقة االسـتوائية وتأخـذ تتج
 .يف التاميز كلام اجتهنا شامالً 

 
يف هذه احلالة يمثل املدى احلراري بـني شـهري
يوليو وأكتوبر املدى احلراري بني الصيف واخلريف 

بـشكل عـام، ويف ) ٩(وهو ما يظهره الـشكل رقـم 
 .اولة إلعطاء شيئًا من التفاصيلالسطور التالية حم

عند النظر إىل السهول الساحلية التي متثل نطاقـًا 
واسعًا جاء السهل الساحيل الغريب متجانسًا إذ أتـت 

م °٢,٤جازان جنوب هذا النطاق لتسجل أقل القيم 
فقط ومل تبتعد عنها جدة شامالً كثريًا فقد كان املـدى 
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م ، °٣تصل م لتزداد يف ينبع و°٢,٩احلراري فيها 
أما الوجه يف أقىص الـشامل فقـد اقرتبـت قيمـة 
املدى احلراري فيها من قيمة املدى احلـراري يف 

م، وانخفاض املدى احلراري °٢,٥جازان وهي 

يف الوجه خيالف الوضع القائم للمدى احلراري بـني 
الربيع والصيف ويظهر شـيئًا مـن الـشذوذ خاصـة 

داد يف وأن املــدى احلــراري بــني فــصول الــسنة يــز
 .العموم نحو الشامل

 

 اخلريطة من إعداد الباحث

يالحظ تـدين قـيم املـدى احلـراري يف هـذا 
اجلزء خالل هذه الفرتة مقارنة باملدى احلـراري 
بني الشتاء والربيع من جهة والربيـع والـصيف 

ىل أن من جهة أخـرى وهـذا يعـود فـيام يبـدو إ
ــني  ــرتة ب ــدان االشــعاع األريض خــالل الف فق

ــساب االشــعاع  ــل مــن اكت ــصيف واخلريــف أق ال
وعـىل . الشميس خالل الفرتة بني الربيـع والـصيف

الطرف اآلخر مـن الـسهول الـساحلية وحتديـدًا يف 
ــرشقي ســجل قــيام أعــىل مــن  الــسهل الــساحيل ال

م يف °٧,٥الــساحل الغــريب فكــان املــدى احلــراري 
م  يف األحساء، واملـدى احلـراري يف °٨,٧الظهران و
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هذا اجلزء الساحيل أقل منه يف حالة املـدى بـني
الشتاء والربيع من جهة والربيع والـصيف مـن 
جهة أخرى كام هـو احلـال يف الـسهل الـساحيل 

 .الغريب
ويف مرتفعـــات الـــرسوات، كـــان املـــدى 

م و °٤,٦احلــراري يف كــل مــن أهبــا واخلمــيس 
املدى احلـراري يف الباحـة م فيام ترتفع قيم °٤,٧

م بمعنـى أن °٥,٥م ويف الطائف °٥,٩لتصل إىل 
القــيم ســجلت تقاربــًا بــني الباحــة يف الوســط 
والطائف يف الشامل فيام سجلت أهبا واخلمـيس 
جنوبًا تقاربا كام أن أهبـا واخلمـيس مل ختتلفـا إال 
بنـسبة بـسيطة، وأول مــا يلفـت االنتبـاه زيــادة 

ــذا النطــاق إىل درجــات املــدى احلــراري يف  ه
الضعف تقريبًا مقارنة بالسهل الساحيل الغـريب 
ويالحظ أن قـيم املـدى احلـراري خـالل هـذه 
الفرتة يف أهبا واخلمـيس قريبـة مـن قـيم املـدى 
احلراري ما بني الشتاء والربيع من جهة والربيع 
والصيف من جهـة أخـرى خـالف الوضـع يف 

 .مناطق البالد األخرى
رمـة واملدينـة املنـورة،  ويف كل من مكة املك

أظهرت قيم املدى احلراري خـالل هـذه الفـرتة 
فارقًا كبريًا ففيام كانت القيمـة يف مكـة املكرمـة 

م كــان املــدى احلــراري يف املدينــة املنــورة °٣,٧
م كام ظهـر املـدى احلـراري بـني الـصيف°٦,٢

واخلريف يف هاتني املدينتني كأقل قيمة فيها عىل 
 . بني فصول السنةمستوى املدى احلراري 

ــبالد،  ــصحراوية شــامل ال ــات ال يف النطاق
م يف °٧,٤تراوحت قيم املدى احلـراري مـا بـني 

م يف عرعر وهي أعىل قيمة عىل مستوى °٩,٨تبوك و
ــيم  ــذه الق ــيام بلغــت ه ــبالد ف ــف °٨,١ال م يف طري

م يف رفحا، أما  القيصومة °٨,٦م يف اجلوف و°٨,٣و
 .م°٩,٣فقد كانت قيم املدى احلراري فيها 

ــة الوســطى ضــن  ــن املنطق ــديث ع ــد احل وعن
النطاقات الصحراوية، نجد أهنا متثل إقلـيًام مـستقًال 
بان فيه أثر الـصحراء؛ فبيـنام كـان املـدى احلـراري 

م، °٨,٦م يف وادي الدوارس، وصل يف الرياض °٩,٥
ومل ختتلف القصيم كثريًا عن الرياض التي أظهـرت 

ــدرجات تؤكــد جتــانس °٨,٣ وارتفــاع م، وهــذه ال
املدى احلراري يف هذا النطاق وبـذا يـستحوذ شـامل 
البالد ووسطها عىل القـيم األعـىل مقارنـة بـاملواقع 

 .األخرى نتيجة البعد عن خط االستواء
جنوبــًا كــان املـــدى احلــراري يف النطاقـــات 
الصحراوية منخفـضًا بنـسبة بـسيطة عـن األجـزاء 

م °٨,٦الصحراوية آنفة الذكر حني اظهرت نجـران 
م  وهو دليل عىل أثر الـصحراء عـىل °٧,٢ويف بيشة 

ختتلـف هذه املواقع، بينام رشورة يف أقىص اجلنوب مل 
م وهي حالـة وسـط بـني °٧,٣عن بيشة عندما سجلت 

املدى احلراري يف نفس املكان ما بني الـشتاء واخلريـف 
. من جهة وما بني اخلريف والصيف من جهـة أخـرى

 اجلـزء مقارنـة مـع وانخفاض املدى احلـراري يف هـذا
الشامل والوسط يوضح تأثري القرب من خط االستواء 

 الفارق بني فصول السنة يف اخلصائص حيث يتقلص
. احلرارية

 
احلديث هنا عن املـدى احلـراري بـني اخلريـف
والشتاء يتأتى من خالل احلديث عن املدى احلراري 
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ر اللــذين يمــثالن الفــصلني بــني أكتــوبر وينــاي
يمكـن ) ١٠(املذكورين وبنظـره للـشكل رقـم 

التقاط الصورة العامة للمدى احلـراري خـالل 
هذه الفرتة، بينام تعطي الفقرات التالية تفاصـيل 

عن املدى احلراري بني اخلريف والـشتاء مـا يـسمح 
بادراك التباينـات مـا بـني جـزء وآخـر مـن منطقـة 

 .الدراسة

 

 

 اخلريطة من إعداد الباحث

ــد  ــساحلية وبالتحدي ــسهول ال ــاق ال يف نط
السهل الـساحيل الغـريب كـان املـدى احلـراري يف 

م ، أمـا يف °٥,٣جازان أقىص جنوب هـذا النطـاق 
ــدى  ــة امل ــد ازدادت قيم ــازان فق جــدة شــامل ج

ىل م  فـيام سـجلت ينبـع أعـ°٦,٤احلراري لتـصل 
ــذا النطــاق وهــي  ــدى°٩قيمــة يف ه ــصل امل  م لي

م °٨,١احلراري بعد ذلك يف الوجـه أقـىص الـشامل 
 .وهذا يؤكد تزايد املدى احلراري نحو جهة الشامل

 اجلانب اآلخر من الـسهول الـساحلية يـربز يف 
ــدى  ــيم امل ــت ق ــرشقي إذ كان ــساحيل ال ــسهل ال ال
احلــراري فيــه متجــاوزة الــضعف مقارنــة بالــسهل 

 الغريب ففـي األحـساء التـي تتـأثر بـشكل الساحيل

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 

أكرب بظـروف الـصحراء لبعـدها النـسبي عـن
م ومل °١٤,٢البحر وصل املـدى احلـراري فيهـا 

تبعد الظهران كثريًا عن هذا الـرقم عـىل الـرغم 
من حماذاهتا للخليج العريب فكان املدى احلراري 

م وعمومًا يمكن القول أن االرتفاع °١٢,٨فيها 
راري يف الـسهل الـساحيل الـرشقي يف املدى احل

يـأيت نتيجـة تـأثري الـصحراء التـي ال يتـأثر هبــا 
 .   السهل الساحيل الغريب كام ذكر سابقاً 

الوضع يف مرتفعات الرسوات أبـدى تباينـًا 
ــن أهبــا  ــل م ــي ك ــدى احلــراري فف ــيم امل يف ق
واخلميس يف جنوب هذا النطـاق جتـانس كبـري 

ظهرت الباحـة م عىل توايل، بينام أ°٥,٣م و °٥,٢
ــسلة  ــط السل ــىص °٧,٣وس ــائف أق م ويف الط

ــشامل  ــذه °٨ال ــستوى ه ــىل م ــة ع ــأعىل قيم م ك
املرتفعات، وعند النظر إىل شامل الرسوات يف كـل 
من مكة املكرمة واملدينة املنورة جاءت قـيم املـدى 

م وكام °١٢,٢م ويف الثانية °٨,٢احلراري يف األوىل 
هبـا مـن هو معروف فـإن مكـة املكرمـة تتـأثر بقر
 .البحر واملدينة تتأثر بقرهبا من الصحراء

إىل الرشق من مرتفعـات الـرسوات حيـث 
النطاقات الصحراوية متتد من أقىص الـشامل إىل 
أقىص اجلنوب كان املدى احلراري عاليـًا خـالل 

م بـل °١٥هذه الفرتة يف األجزاء الشاملية إذ بلغ 
م بيـنام °١٥جتاوزها يف بعض املواقع ففي عرعر 

م فـيام سـجلت اجلـوف °١٥,٣ل يف رفحـا وص
م ويف طريـــف كـــان املـــدى احلـــراري °١٤,٥
م فــيام القيــصومة يف °١٣,١م ويف تبــوك °١٣,٩

الشامل الرشقي من البالد قد أبرزت أعىل مـدى 

حراري عىل مستوى البالد خالل هذه الفـرتة حيـنام 
م وهنـا يـأيت هـذا النطـاق يف املقدمـة يف °١٥,٦بلغ 

دى احلراري بالنسبة لبقية املنـاطق ارتفاع درجات امل
 .األخرى

املنطقة الوسطى كان املدى احلراري فيها عمومًا 
عاليًا خالل هـذه الفـرتة إال أنـه أقـل مـن األجـزاء 

م يف وادي °٩,٧الشاملية فكانت أقل قيمـة سـجلت 
ــيام جتــاوز  ــدوارس ف ــاض °١٠ال ــن الري م يف كــل م

م °١٣,٩م يف الريـاض و°١٣,٤والقصيم وصـارت 
 . القصيميف

الـبالد جنويب النطاقات الـصحراوية يف جنـويب 
م °٧,٥، ويف بيـشة ٦,٦بلغ املدى احلـراري يف نجـران 

ــغ املــدى احلــراري  ــوب يف رشورة بل ــىص اجلن ويف أق
وعمومًا املدى احلراري هنـا كـام يالحـظ أقـل . م°٨,٩

من الوسط والشامل وهذا يعـود إىل القـرب مـن خـط 
 احلـراري يف رشورة عنـه يف اإلستواء، أما ارتفاع املدى
 بـسبب الفـارق يف االرتفـاع بيشة ونجران فقد يكون

 .عن مستوى سطح البحر
 

املدى احلـراري بـني فـصول الـسنة عمومـًا يـربز 
بدرجات عالية يف النطاقات الصحراوية شامل ووسـط 
 وجنوب البالد إضافة إىل الـسهل الـساحيل الـرشقي،
هذا باملقارنة مع املدى احلراري بني الفصول يف الـسهل 
الساحيل الغـريب ومرتفعـات الـرسوات، ويف الـشكل 

 الصورة بـشكل مرئـي للفروقـات تتضح) ١١(رقم 
 .بني فصول السنة
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والـرشقية يف األجزاء الـشاملية والوسـطى  
تسنم املدى احلراري بني اخلريف والشتاء أعـىل 
ــشتاء  ــه املــدى احلــراري بــني ال ــدرجات يلي ال
والربيع ثم املدى احلراري بني الربيع والـصيف 
ليسجل املدى احلراري بني الـصيف واخلريـف 

وهنا يالحظ أن املدى احلـراري . أقل الدرجات
 –بني الفصول الذي يشرتك فيـه فـصل الـشتاء 

 اخلريف والشتاء من جهـة وبـني الـشتاء أي بني
 يظهر قيًام كربى نظرًا –والربيع من جهة أخرى 

لالنخفاض الكبري لدرجة احلرارة يف الشتاء بينام 
املدى احلراري بني الفـصول الـذي يكـون فيـه 
فــصل الــصيف طرفــًا يكــون املــدى احلــراري 

 .منخفضاً 

النطاقات الصحراوية يف اجلنوب أخذت وضعًا 
ــ ــف ع ــات خيتل ــن النطاق ــذكورة م ــزاء امل ن األج

ــشتاء  الــصحراوية إذ ظهــر املــدى احلــراري بــني ال
والربيع يف املقدمة يف هذا اجلـزء وبالتحديـد يف كـل 
ــة  ــوب املنطق ــع جن ــذي يق ــدوارس ال ــن وادي ال م
الوسطى ورشورة وبيـشة ونجـران أمـا قـيم املـدى 
احلراري بني الفصول األخرى فلم يكن هناك نمـط 

 .راري بني هذه الفصولموحد للمدى احل
بالنسبة ملرتفعات الـرسوات، يوجـد شـبه كبـري 
لوضع املدى احلراري بـني فـصول الـسنة هنـا مـع 
ـــات  ـــصول يف النطاق ـــني الف ـــدى احلـــراري ب امل
الصحراوية وذلـك مـن حيـث ترتيـب قـيم املـدى 
ــيم يف  ــر إال أن الق ــصل وآخ ــني ف ــا ب ــراري م احل
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 املرتفعات أقل بكثري من تلك التـي سـجلت يف
 .النطاقات الصحراوية

بالنسبة للسهل الساحيل الغـريب، فقـد أخـذ 
وضعًا مميزًا عن بقية أجزاء البالد حيث سجلت 
قيم املدى احلراري بني اخلريف والشتاء أعىل القـيم 
يف كل مواقع التـسجيل يف هـذا اجلـزء فـيام كانـت 
درجات املـدى احلـراري بـني الـصيف واخلريـف 

لفـارق الكبـري بينهـا وبـني األقل يف كل املواقع مع ا
 .  والشتاءقيم املدى احلراري بني اخلريف

وبصورة عامة ملخصة للمدى احلراري بني 
فصول السنة، يأيت املدى احلراري بـني اخلريـف 
والشتاء يف املقدمة من حيث ارتفاع درجة املدى 
احلــراري ويليــه مبــارشة املــدى احلــراري بــني 

بـني الربيـع الشتاء والربيع ثم املـدى احلـراري 
ــرية يــأيت املــدى  ــصيف ويف املرتبــة األخ وال
احلراري بني الصيف واخلريف، وهذا الرتتيـب 
يتخلله بعـض االسـتثناءات املحـدودة التـي ال 

 .تؤثر عىل الصورة العامة
 

يمثل املدى احلـراري الـسنوي الفـرق بـني
 متوسطات درجة احلرارة ألقل األشـهر حـرارة
وأعــىل الــشهور حــرارة، وبنــاء عــىل ذلــك تــم 
حساب املـدى احلـراري الـسنوي بـني شـهري 
يناير ويوليو بـام أن الـشهر األول يـسجل عـادة 
أقل درجات احلرارة فـيام يوليـو يـسجل غالبـًا 
أعىل درجات احلرارة ويمكـن القـول وبـصورة 
أخرى أن املدى احلراري السنوي يمثـل الفـرق 

لصيف والشتاء باعتبـار بني درجات احلرارة يف ا

أن يناير يمثل الشتاء ويوليو يمثل الصيف، والشكل 
يظهـر الوضـع العـام للمـدى احلـراري ) ١٢(رقم 

 .السنوي عىل مستوى البالد ويعطي صورة له
الـسهل يف نطاق السهول الـساحلية وبالتحديـد 

الساحيل الغريب كان املدى احلـراري يف جـازان أقـىص 
، أما يف جدة شـامل جـازان م °٥,٣جنوب هذا النطاق 

م  فـيام °٦,٤فقد ازدادت قيمة املـدى احلـراري لتـصل 
م ليصل °٩سجلت ينبع أعىل قيمة يف هذا النطاق وهي 

 احلراري بعـد ذلـك يف الوجـه أقـىص الـشامل املدى
م وهذا يؤكد تزايد املدى احلـراري نحـو جهـة °٨,١

 .الشامل
 اجلانب اآلخر من الـسهول الـساحلية يـربز يف 

ــ ــدى ال ــيم امل ــت ق ــرشقي إذ كان ــساحيل ال سهل ال
احلــراري فيــه متجــاوزة الــضعف مقارنــة بالــسهل 
الساحيل الغريب ففـي األحـساء التـي تتـأثر بـشكل 
أكرب بظروف الصحراء لبعدها النـسبي عـن البحـر 

ــا  ــراري فيه ــدى احل ــل امل ــد °١٤,٢وص م ومل تبع
الظهران كثريًا عن هذا الرقم عىل الرغم من حماذاهتـا 

م °١٢,٨ج العريب فكان املدى احلـراري فيهـا للخلي
وعمومًا يمكن القول أن االرتفاع يف املدى احلراري 
ــأثري  ــأيت نتيجــة ت ــرشقي ي ــساحيل ال ــسهل ال يف ال
الصحراء التي ال يتأثر هبا السهل الساحيل الغريب كام 

 .   ذكر سابقاً 
الوضع يف مرتفعات الـرسوات أبـدى تباينـًا يف 

ي كـل مـن أهبـا واخلمـيس يف قيم املدى احلراري فف
م عىل °٥,٣م و °٥,٢جنوب هذا النطاق جتانس كبري 

م °٧,٣توايل، بينام أظهرت الباحـة وسـط السلـسلة 
م كـأعىل قيمـة عــىل °٨ويف الطـائف أقـىص الــشامل 
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مستوى هذه املرتفعات، وعند النظـر إىل شـامل
الرسوات يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة 

م ويف °٨,٢ احلراري يف األوىل جاءت قيم املدى
م وكــام هــو معــروف فــإن مكــة °١٢,٢الثانيــة 

املكرمة تتأثر بقرهبـا مـن البحـر واملدينـة تتـأثر
 .بقرهبا من الصحراء

إىل الرشق من مرتفعـات الـرسوات حيـث 
النطاقات الصحراوية متتد من أقىص الـشامل إىل 
أقىص اجلنوب كان املدى احلراري عاليـًا خـالل 

م بــل °١٥ة يف األجـزاء الــشاملية إذ بلـغ هـذه الفــرت
م بيــنام °١٥جتاوزهـا يف بعــض املواقــع ففــي عرعــر 

ــا  ــل يف رفح ــوف °١٥,٣وص ــجلت اجل ــيام س م ف
م °١٣,٩م ويف طريف كـان املـدى احلـراري °١٤,٥

م فيام القيصومة يف الشامل الـرشقي °١٣,١ويف تبوك 
من البالد قد أبرزت أعىل مدى حراري عىل مستوى 

م وهنا يأيت °١٥,٦الل هذه الفرتة حينام بلغ البالد خ
هـذا النطــاق يف املقدمـة يف ارتفــاع درجـات املــدى 

 .احلراري بالنسبة لبقية املناطق األخرى

 

 اخلريطة من إعداد الباحث
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وعند النظر إىل حالة املدى احلراري السنوي
ــبالد نجــد أن الوضــ ــسهل يف عمــوم ال ع يف ال

الساحيل الغريب متباينًا ما بني موقع وآخـر فقـد 
م °١٢,١م يف الوجه و°١٠,٩أشارت األرقام إىل 

م يف °٩,٣يف ينبع كأعىل درجات هنا بينام كانـت 
جدة أما جازان جنوبًا فكانـت أقـل القـيم مـن 

م ويالحــظ عمومــًا صــغر املــدى °٧,٧نــصيبه 
لبحـر احلراري يف هذه املنطقة الـذي يـربز أثـر ا

 املدى احلراري وجيعل ارتفاعاألمحر يف احلد من 
من هذه املنطقة ذات شخصية مستقلة عن بـاقي 
. أجزاء البالد التي هييمن عليها فعـل الـصحراء

أما السهل الـساحيل الـرشقي فقـد بلـغ املـدى 
ــران  ــراري يف الظه ــساء °٢٠,٣احل م ويف األح

م وهي ال شك قيم عالية مقارنة بالسهل °٢٢,٩
يل الغريب وهذا يشري إىل تـأثري الـصحراء الساح

وبالتايل هيمنة املناخ الصحراوي عىل هذا اجلزء 
مع انحسار تأثري اخلليج العريب خالف احلال يف 

 . الساحل الغريب
ــرت انخفاضــًا  ــرسوات أظه ــات ال مرتفع
ملحوظًا يف قيم املدى احلراري السنوي مقارنـة 
باملنــاطق الــرشقية والــشاملية والوســطى وهــي 
السهل الساحيل الغريب فعنـد النظـر إىل مواقـع 
التسجيل يف هذه املرتفعات نجد املدى احلراري 
يف كل من اخلميس وأهبا جنوب هذه املرتفعات 

ـــة °١٠,١م و°١٠,٢ ـــيام °١٣,٣م ويف الباح م ف
ارتفعت القيمة نسبيا يف الطـائف شـامالً لتـصل 

م وهنا يـربز التجـانس الكبـري بـني أهبـا °١٣,٧
ن جهة والباحة والطائف من جهـة واخلميس م

أخرى ويالحظ أن املدى احلراري السنوي يزداد يف 
هذه السلسلة باجتاه الشامل، وتفسري ذلك فـيام يبـدو 
بقرب األجزاء اجلنوبية من املرتفعـات  مـن النطـاق 
اإلستوائي مقارنة باألجزاء الوسـطى والـشاملية إىل 
 التأثري املحتمل للـسحب والـضباب عـىل األجـزاء

 .اجلنوبية
وبالنظر إىل كل من مكة املكرمة واملدينـة املنـورة 

م يف مكـة °١١,٩فقد بلغ املـدى احلـراري الـسنوي 
م يف املدينة املنورة وهـي بـال شـك °١٨,٨املكرمة و

قــيم متثــل القــيم الوســط عــىل الــرغم مــن الفــارق 
الواضح بني املدينتني مما يربز هاتني املدينتني يف حالة 

ــني  ــط ب ــن التوس ــطى م ــرشقية والوس ــاطق ال املن
ــريب  ــساحيل الغ ــسهل ال ــة وال ــن جه ــشاملية م وال
واملرتفعات من جهة أخرى إذا ما نظـر بـشكل عـام 

 . إىل اخلريطة العامة للمملكة
عند احلديث عـن النطاقـات الـصحراوية نجـد 
املنطقة الـشاملية مـن الـبالد يف العمـوم ذات مـدى 

م حيـث وصـل °٢٠حراري سنوي كبري مل يقل عن 
ـــر و°٢٤,٨ ـــا و°٢٣,٩م يف عرع م يف °٢٣م يف رفح

ـــوف و ـــف و°٢٢اجل ـــل °٢٢,٢م يف طري م يف حائ
م يف تبــوك وهــي تقــارب املــدى احلــراري °٢٠,٥و

السنوي يف الـسهل الـساحيل الـرشقي، أمـا املنطقـة 
ــد  ــصحراوية فق ــات ال ــس النطاق ــطى يف نف الوس

ــجلت  ــاض و°٢٢س ــصيم °٢٢,٢م يف الري م يف الق
ــذلك  ــ١٩,٢وك ــوب . دوارس يف وادي ال وإىل اجلن

حيث متتد النطاقات الصحراوية كان املدى احلراري 
السنوي متوسطًا بني حاالت شامل البالد ووسـطها 
ورشقها من جهة وبني الـسهول الـساحلية الغربيـة 
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ومرتفعات الرسوات من جهـة أخـرى وذلـك
عندما ظهرت قيم املـدى احلـراري الـسنوي يف 

ــــشة °١٦,٢رشورة  ان م ونجــــر°١٤,٧م و بي
م، وانخفاض املـدى احلـراري الـسنوي يف °١٥

هذا اجلزء مقارنة مع شامل ورشق ووسط البالد 
يمكن أن يعود إىل قربه من خط اإلستواء بعيـدًا 
إىل اجلنوب من مدار الرسطان الذي يمر بوسط 

 .اململكة
ــدى  ــاع امل ــًا بارتف ــول عموم ــن الق ويمك
ــا  ــبالد ورشقه ــط ال ــسنوي يف وس احلــراري ال

ث يسود املناخ الصحراوي فيام يقـل وشامهلا حي
عــن ذلــك كــل مــن سلــسلة جبــال الــرسوات 
والسهل الساحيل الغريب حيـث تـأثري االرتفـاع 
عىل األوىل وتأثري املـسطحات املائيـة يف غيـاب 

 .تأثري الصحراء عىل الثانية
 

تأيت أمهية معرفة تباين قـيم املـدى احلـراري
الفات يف هذه القـيم سـواًء عـىل لتوضيح االخت

املستوى الزمني أي اختالف القيم خالل أشـهر 
السنة اإلثني عرش يف مجيع أجزاء الـبالد أو عـىل 
املستوى املكاين أي معرفة االختالفات بني قـيم 
املدى احلراري عىل مستوى الـبالد خـالل كـل 

وال شك أن هذا املنحى مهم للغاية نتيجة . شهر
ارية املتوقعة بني شهور الـسنة لالختالفات احلر

املختلفة وبني املناطق املختلفة، يف كل شهر مـن 
شهور السنة ال سيام وأن البالد واسعة األجـراء 
ـــضاريس إضـــافة إىل اخـــتالف  ـــة الت ومتباين
املؤثرات ما بني مكـان وآخـر مـن حيـث تـأثري 

. البحر والصحراء واملرتفعـات واملوقـع العـرويض
نحـراف املعيـاري ملعرفـة وقد تم تطبيق أسلوب اال

هذه االختالفات زمنيًا ومكانيًا ملا له من مميزات عىل 
 .بقية األساليب األخرى املتعلقة بتحليل التباين

وعنــد احلــديث عــن تبــاين املــدى احلــراري يف 
املكان الواحد خالل أشهر العام اإلثني عـرش نجـد 

م يف رفحـا °٢,٢أن درجات التباين ترتاوح مـا بـني 
م يف الباحـة °٠,٢بالد كأعىل قيمـة للتبـاين وشامل ال

جنوب البالد كأقل قيمة وهذا يـشري إىل االخـتالف 
الكبري ما بني العوامل املؤثرة عىل درجة احلـرارة مـا 
بني مكان وآخر التي تعكـس االختالفـات الكبـرية 

م سـوى يف °٢بني أجزاء البالد، ومل يتجاوز التبـاين 
 يرتاوح مـا بـني أكثـر رفحا فيام كان يف بقية األماكن

. درجة مئوية واحدة وأقل من درجة مئويـة واحـدة 
أما األماكن التي جتـاوز فيهـا التبـاين درجـة مئويـة 
واحـدة فقــد تركـزت يف كــل مـن املنطقــة الــشاملية 
والسهل الساحيل الرشقي ففي اجلـزء الـشاميل مـثًال 

م يف رفحـا °٢,٢كان التباين يف قيم املـدى احلـراري 
م يف °١,٨م يف اجلوف و°١,٥القيصومة وم يف °١,٤و

فيام كانـت ° ١,٦م ويف عرعر °١,٢طريف ويف حائل 
تبوك املكان الوحيد الذي حصل عىل أقل من درجة 

م ، وعنـد °٠,٨مئوية واحدة يف شـامل الـبالد وهـي 
النظر إىل األجـزاء األخـرى مـن الـبالد نالحـظ أن 

 يف التباين يف املنطقة الوسطى قد جتاوز درجة مئويـة
كل من الرياض والقـصيم التـي كـان فيهـا التبـاين 

م عىل التوايل أما وادي الـدوارس فقـد °١,٨م و°١,٣
وبنظـره عـىل املواقـع . م°٠,٨سجل تباينـًا بمقـدار 

اجلنوبية املتـأثرة بظـروف الـصحراء ممثلـة يف بيـشة 
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ونجران ورشورة فقد كان التباين فيها منخفضًا
م °٠,٨ بيشة وم يف°٠,٩عىل وجه العموم إذ كان 

 .م يف رشورة°٠,٥يف نجران و
التباين يف مرتفعات الرسوات كـان صـغريًا 
ــاطق األخــرى ومل يتجــاوز درجــة  مقارنــة باملن

م وفـيام كانـت °١,٢مئوية واحدة سوى يف أهبـا 
أهبــا األعــىل تباينــًا كانــت الباحــة األقــل تباينــًا 

م وهذا ليس عىل مـستوى املرتفعـات بـل°٠,٢
أمـا بقيـة . د كام ذكر يف البدايةعىل مستوى البال

املواقع يف مرتفعات الرسوات فقد كـان التبـاين 
 .م يف الطائف°٠,٩م يف اخلميس و°٠,٨

يف السهول الساحلية كان التبـاين أقـل مـن 
درجــة مئويــة يف الــسهل الــساحيل الغــريب ويف 
املقابل كان تباين املدى احلراري يتجاوز درجـة 

قي، فالتبـاين يف مئوية يف السهل الساحيل الـرش
م ويف الوجـــه °٠,٧م ويف جـــازان °٠,٩جـــدة 

ــع °٠,٨ ــذا °٠,٤م ويف ينب ــل يف ه ــو األق م وه
التباين يف كل من مكة املكرمة واملدينـة . النطاق

املنورة خيتلف فيام بينهام بـنفس املـستوى الـذي 
ختتلف فيه قيم املدى احلراري يف املدينتني إذا مـا 

م ويف °١,٢ املنــورة عرفنــا أن التبــاين يف املدينــة
م وهذا أيـضًا يعكـس التـأثري °٠,٨مكة املكرمة 

املختلف للصحراء والبحـر عـىل املـدينتني ويف 
املقابل وعىل الطرف اآلخر يف السهل الـساحيل 

يف كـل مـن ° ١,٦الرشقي كـان التبـاين واحـدا 
 .األحساء والظهران

أما القسم اآلخر من التباين املدى احلـراري 
كاين لكل شهر فقد اقتـرص عـىل عىل املستوى امل

األربعة األشهر املمثلة عـادة لفـصول الـسنة وهـي 
وقد كان التبـاين عـىل . يناير وابريل ويوليو وأكتوبر

مستوى اململكة متقاربـًا يف كـل مـن إبريـل ويوليـو 
م °٣,٦وأكتوبر التي أوضحت قيًام للتباين تقـدر بــ 

 م عــىل التــوايل أمــا ينــاير فقــد كــان°٣,٥م و°٣,٨و
التباين فيه أكرب مـن بقيـة األشـهر املـذكورة عنـدما 

م وهذا فيام يبدو يعـود إىل °٤,٨أوضح تباينًا بمقدار 
تأثري الكتل اهلوائية الباردة التـي تـأيت عـىل األجـزاء 

 .    الشاملية من البالد يف شهر يناير
 

مـن املحــاوالت اجلــادة التــي جــرت لتــصنيف
احلراري تلك الدراسة التي قدمها عبد العزيز املدى 
ضمن دراسته ملناخ الكويت حيـث ) ١٩٨٠(رشف 

صنف املدى احلـراري يف الكويـت إىل قـسمني كـل 
واحد منهام يمثل مناخ معـني أي أنـه تـم هنـا اختـاذ 
: املدى احلـراري كمعيـار لتـصنيف منـاخ الكويـت

القـسم األول مــن التــصنيف يتمثـل يف قــيم املــدى 
م بيـنام القـسم °١٢ –م °٧ري التي ترتاوح بني احلرا

–م °١٢اآلخر يتمثـل يف قـيم املـدى احلـراري بـني 
م ، وتم إطالق اسم املناخ الصحراوي البحري °٢٠

عىل القـسم األول ويـشمل الـسواحل واجلـزر أمـا 
القسم الثاين فقد سمي املنـاخ الـصحراوي القـاري 
 ويتضمن املناطق الداخليـة، وممـا يؤخـذ عـىل هـذا

م يف القـسمني وهـو مـا °١٢التقسيم وجود الدرجة 
كام أعد شحادة . حيدث خلطًا وتداخًال بني القسمني

خريطة لألردن مبنية عىل املـدى احلـراري ) ١٩٩١(
ــسام ــة أق ــا صــنف األردن إىل أربع ــسنوي وفيه : ال

م والقـسم °١٦القسم األول يرتاوح ما بني صفر إىل 
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 والقـسم م°١٧م إىل °١٦الثاين يـرتاوح مـا بـني 
م أما القسم األخـري °١٨م إىل °١٧الثالث ما بني 

م فــام فــوق، ويؤخــذ عــىل هــذا °١٨فيبــدأ مــن 
التصنيف تداخل الدرجات ما بني قـسم وآخـر 

م مثًال يمكن أن تكـون يف القـسم األول °١٦فـ 
 .ويمكن أن يدخل يف القسم الثاين

يف هذا البحث، تم تصنيف املدى احلـراري 

املـدى احلـراري : أو أقسام وهيإىل ثالثة مستويات 
املنخفض واملدى احلراري املتوسط واملدى احلراري 
املرتفع، وقـد تـم تطبيـق هـذا التـصنيف بـدرجات 
خمتلفــة مــا بــني املــدى احلــراري الــشهري واملــدى 
احلراري بني فصول السنة واملدى احلراري الـسنوي 
ولكن بدرجات ختتلف ما بني املستويات الثالثـة يف 

 ).١(وذلك كام هو مبني اجلدول رقم التصنيف 
 

 
 

 املدى املرتفع املدى املتوسط املدى املنخفض
م °١٥ أقل من –م °١٢ م°١٢أقل من  املدى الشهري

١٥ 
 م فام فوق°١٥

 م فام فوق°١٠ م°١٠ أقل من –م °٥ م°٥أقل من  املدى بني الفصول
م °٢٠ أقل من –م °١٢ م°١٢أقل من  املدى السنوي

٢٠ 
 م فام فوق°٢٠

 اجلدول من إعداد الباحث

 
تــم تــصنيف املــدى احلــراري الــشهري إىل

املدى احلراري الـشهري : ثالثة مستويات وهي
املنخفض واملـدى احلـراري الـشهري املتوسـط 

وقد حدد كل .  الشهري املرتفعواملدى احلراري
مستوى بمدى حمدد من الدرجات كـام يوضـح 

ويف العناوين والفقـرات ) ٢(ذلك اجلدول رقم 
التالية تم تسليط الـضوء عـىل هـذه املـستويات 
التي تتوزع عىل نواحي البالد بام يسمح بمعرفـة 

 .أدق وأكثر تفصيالً 

  املدى احلراري الشهري املنخفض١-١
يالحـظ أن املـدى ) ٣(دول رقـم بالنظر إىل اجلـ

احلــراري الــشهري املــنخفض مل يتواجــد يف مكــان 
واحد خـالل األربعـة األشـهر املدروسـة سـوى يف 
جيزان والوجـه وعـدا ذلـك مل يظهـر خـالل ثالثـة 
أشهر أو شهرين يف مكان واحد، وقـد تركـز املـدى 
احلراري الشهري املنخفض خالل شهر يناير فـيام مل 

شهر األخرى سـيادة لـه بـل كـان تسجل الثالثة األ
وجود هذا املستوى من املدى احلراري نادرًا يف كـل 
من إبريل ويوليو وأكتوبر، ومل يتجاوز وجوده ثالثة 
مواقع فقط يف شهر يوليو فيام شهر يناير قـد اسـتأثر 
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ــراري ــدى احل ــود امل ــة يف وج ــسبة العالي بالن
جتدر اإلشارة إىل أن املواقع . الشهري املنخفض

 أظهرت هذا املستوى من املـدى احلـراري التي
تتمثل يف جيـزان والوجـه يف الـسهل الـساحيل 
الغريب ويف أهبا بمرتفعات الرسوات إضـافة إىل 
شامل البالد الذي كـان لـه النـصيب األوفـر إذ 
ظهر هذا املستوى يف كل مـن طريـف واجلـوف 
والقيصومة، كام متثـل هـذا املـستوى يف مواقـع 

 . ظهرانأخرى مثل الرياض وال
 املدى احلراري الشهري املتوسط:٢-١

يظهـر املـدى ) ٣(من خالل اجلـدول رقـم 
احلراري الشهري املتوسط بصورة أكثر وضوحًا 
وأكثر سيادة يف كل األشهر األربعة يناير وأبريل 
ويوليو وأكتوبر مقارنة باملستويني اآلخرين مـن 

لقــد أصــبح املــدى . املــدى احلــراري الــشهري
ي املتوسـط املـسيطر عـىل جـدة احلراري الشهر

وينبع يف السهل الساحيل الغريب خـالل شـهور 
الدراسة املختارة باستثناء شـهر ينـاير يف جـدة، 
كــام متتعــت اخلمــيس والباحــة والطــائف هبــذا 
املستوى من املدى احلراري خالل األشهر كلها
باستثناء شهر يوليو يف الطـائف وشـهر ينـاير يف 

فإن كل من مكة املكرمـة إضافة إىل ما ذكر . أهبا
واملدينة املنورة قد شهدت وجودًا الفتًا للمـدى 
احلراري الشهري املتوسط، وقد يعود ذلـك إىل 

 .تأثري املوقع
وإذا شهد املدى احلراري الشهري املتوسـط 

حضورًا الفتًا يف املواقع سـابقة الـذكر فإنـه قـد بـدا 
متواضعًا قليـل الوجـود يف النطاقـات الـصحراوية 

اًء من املناطق الشاملية حتى القصيم والرياض يف ابتد
الوسط إال أنه أخذ يف الربوز بشكل الفـت جنـوب 
هــذه النطاقـــات وبالتحديـــد يف بيـــشة ونجـــران 

 . ورشورة
 املدى احلراري الشهري املرتفع : ٣-١

فيام املدى احلراري الشهري املرتفع يغيـب كليـًا 
 أخـرى يف بعض األماكن فإنه يظهر بكثافة يف أماكن

، فمـثًال لـيس هلـذا املـدى وجـود )٢(اجلدول رقم 
هنائيــًا يف كــل الــشهور يف الــسهل الــساحيل الغــريب 
وكذلك يف مرتفعات الرسوات، ويف املقابل يتواجد 
هذا املـستوى مـن املـدى احلـراري خـالل األربعـة 
ــدوارس  ــن وادي ال ــل م ــة يف ك ــشهور املدروس ال
ام ورشورة حيث تـسود النطاقـات الـصحراوية، كـ

يتواجد املدى احلـراري الـشهري املرتفـع يف أمـاكن 
أخرى ولكن بصورة أقل مما هـي عليـه يف املـوقعني 
السابقني إذ يتواجد بمعـدل ثالثـة أشـهر يف معظـم 
شامل البالد وبالتحديد يف حايل وتبوك والقيـصومة 
ورفحــا، كــام يظهــر يف نفــس املنطقــة ولكــن بــام ال 

وف وطريـف يتجاوز الشهرين وذلك يف كل من اجل
. وعرعر إضافة إىل القصيم شـامل املنطقـة الوسـطى

أيضًا ظهر املدى احلراري الشهري العايل يف كل مـن 
بيشة ونجران جنوب غرب النطاقـات الـصحراوية 

 .بام ال يقل عن شهرين من شهور الدراسة
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من املالحظات عىل أماكن املدى احلراري  
الشهري املرتفع عدم ظهوره باملطلق يف الرياض 
عىل الرغم من موقع املدينة يف عمق النطاق 
الصحراوي وربام يعود ذلك إىل تأثري النطاق 

 يأخذ شكل العمراين الواسع االمتداد الذي
اجلزيرة احلرارية، وهو املكان الوحيد يف 
النطاقات الصحراوية من شامل البالد حتى 
جنوهبا الذي خال من وجود هذا املستوى من 

قريبًا من الرياض تأيت . املدى احلراري الشهري
كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة فقد كان 
وجود هذا املستوى من املدى احلراري فيهام 

رًا إذ مل يسجل سوى يف شهر أكتوبر يف املدينة ناد
األحساء يف السهل الساحيل. املنورة فقط

الرشقي شهدت وجودًا كبريًا للمدى احلراري 
الشهري العايل باستثناء شهر يناير، إال أن 
الظهران يف نفس النطاق مل تربز وجودًا هلذا 

 .املستوى من املدى احلراري هنائياً 
     

 
تم تصنيف املدى احلراري بني فصول السنة
إىل ثالثة مستويات وهـي نفـس املـستويات التـي 
استخدمت يف تصنيف املـدى احلـراري الـشهري 
مع االختالف يف حدود املستويات كام هو موضح 

هذه املستويات الثالثة تتجىل ). ١(يف اجلدول رقم 
دى احلــراري  واملــيف املــدى احلــراري املــنخفض

املتوسط واملدى احلراري املرتفع وذلك بني كـل 
فصل وآخر يليه من فـصول الـسنة، وفـيام يـيل 

 .تفاصيل هذه املستويات الثالثة

  املدى احلراري املنخفض-١-٢
يظهر املدى احلراري املنخفض بـني الفـصول يف 
ــسهل  ــىل ال ــوده ع ــرص وج ــدودة إذ أقت ــاكن حم أم

رسوات فيام مل يكن لـه الساحيل الغريب ومرتفعات ال
أثر يف بقية النطاقات األخرى عىل مستوى البالد كام 

، وقـد متثـل أعـىل )٣(يوضح ذلـك اجلـدول رقـم 
وجود له يف جدة إذ كان املسيطر عىل املدى احلراري 
بني كل فصول السنة باسـتثناء املـدى احلـراري بـني 
ــراري  ــدى احل ــر امل ــضًا ظه ــشتاء، أي ــف وال اخلري

فصول مرتني يف جيزان ومرة واحدة املنخفض بني ال
أما مرتفعات الرسوات فقد . يف كل من ينبع والوجه

اقترص وجوده عىل أهبـا واخلمـيس خـالل الفـرتات 
بني الربيع والصيف وبني الـصيف واخلريـف فقـط 
فيام مل يظهر هنائيًا يف املواقـع األخـرى يف مرتفعـات 
الرسوات مثل الباحـة والطـائف وممـا ذكـر يتـضح 

ط هذا املستوى من املدى احلـراري باملرتفعـات ارتبا
 .والشواطئ الغربية

  املدى احلراري املتوسط-٢-٢
هذا املـستوى مـن املـدى احلـراري بـني بعـض 
فصول السنة يظهر يف السهل الساحيل الغريب وكـان 
هنا أكثر وضوحًا يف كل من الوجه وينبع إذ يتواجـد 

تفعات أما مر. ثالث مرات ما بني الفصول املختلفة
الرسوات فقد كان وجوده مطلقًا أي بني كل فصول 
السنة يف كل من الطائف والباحـة وبـصورة أقـل يف 

 .كل من أهبا واخلميس
ــز املــدى احلــراري الفــصيل املتوســط  وممــا يمي
وجوده يف مجيع أجزاء البالد وإن اختلفت النسبة ما
بني مكان وآخر، وقد سيطر هذا املستوى من املـدى 
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 كــل األمكنــة مــا بــني الــصيف احلــراري عــىل
كـام . واخلريف باستثناء السهل الساحيل الغـريب

تقلص هذا املستوى من املدى احلراري يف شامل 
الـــبالد ووســـطها حيـــث تـــسود النطاقـــات 
الــصحراوية إذ مل يكــن لــه وجــود ســوى بــني 
الصيف واخلريف، فيام ظهر مرتني يف الظهـران 
ــسهل  ومــرة واحــدة يف األحــساء وذلــك يف ال
الساحيل الرشقي، ومن جانب آخر فقـد سـيطر 
هذا املستوى عىل كل الفرتات بني فصول الـسنة 
يف كــل مــن بيــشة ونجــران وأغلبهــا يف رشورة 
جنــويب النطاقــات الــصحراوية كــام يتــضح يف

 ).٣(اجلدول رقم 
  املدى احلراري املرتفع-٣-٢

ــصيل  ــراري الف ــدى احل ــح األول للم امللم
 أمــاكن دون أخــرى املرتفــع يــربز يف تركــزه يف

وكذلك تركزه بـني بعـض فـصول الـسنة دون 
إىل أماكن تواجده نجـد . فصول أخرى فإذا أتينا

أنه يرتكز يف شامل البالد ووسطها بـشكل أكـرب 
رشورة أي إن  ووبصورة أقل يف وادي الـدوارس

تواجده مرتبط بالنطاقـات الـصحراوية بـشكل 
الفت، كام أن وجوده يف هـذه األمـاكن مـا بـني 

لشتاء والربيع وما بني الربيع والصيف وكذلك ا
مـا بــني اخلريـف والــشتاء، أمــا املـدى مــا بــني 
. الصيف واخلريف فإن وجوده ينعـدم بـاملطلق

ويالحظ كذلك أن املدى احلراري املرتفـع بـني 
فصول السنة ينعدم وجوده يف نطاق مرتفعـات 
الرسوات وكذلك يف الـسهل الـساحيل الغـريب 

املسطحات املائية إال أنه يتواجـد يف بتأثري االرتفاع و
ــران ــن الظه ــل م ــرشقي يف ك ــساحيل ال ــسهل ال  ال

ــثالث و ــرية يتواجــد خــالل ال األحــساء ويف األخ
ــصيف  ــني ال ــدى احلــراري ب الفــرتات باســتثناء امل

 .واخلريف
 

تم تقسيم املدى احلراري السنوي بنفس الطريقة
 احلـراري الـشهري وكـذلك التي طبقت عىل املدى

احلراري بني فصول السنة أي تم تقـسيمه إىل املـدى 
ــراري  ــدى احل ــنخفض وامل ــسنوي امل ــراري ال احل
السنوي املتوسط واملدى احلراري الـسنوي املرتفـع 

ــم  ، ويمكــن)١(كــام هــو موضــح يف اجلــدول رق
الوصول إىل تفاصيل وضعية هذا املستوى من املدى 

عـىل النحـو ) ٣(رقـم احلراري من خالل اجلـدول 
 :التايل

لقد برز املـدى احلـراري الـسنوي املـنخفض يف 
ــة  ــري مقارن ــشكل كب ــريب ب ــساحيل الغ ــسهل ال ال
ــع  ــث ســاد يف كــل املواق ــات األخــرى حي بالنطاق
باستثناء ينبع كذلك فـإن هـذا املـستوى مـن املـدى 
احلراري قد كان له نصيب يف مرتفعـات الـرسوات 

يس وبـصورة حيث سجل يف كـل مـن أهبـا واخلمـ
أخرى يمكـن القـول إن املـدى احلـراري الـسنوي 
املنخفض قد انحرص وجوده يف مخـسة مواقـع فقـط 
ثالثــة منهــا يف الــسهل الــساحيل الغــريب واثنــان يف 
ــات ــن النطاق ــيام غــاب ع ــرسوات ف ــات ال مرتفع

 .الصحراوية والسهل الساحيل الرشقي
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ــاين مــن املــدى احلــراري ــا املــستوى الث أم
السنوي وهـو املـدى املتوسـط فقـد تواجـد يف 
السواحل واملرتفعات والنطاقـات الـصحراوية 

 يكن هنـاك اسـتثناءات لوجـوده يف مجيـع أي مل
أجزاء البالد سـوى الـسهل الـساحيل الـرشقي 
ولكن بنسب متفاوتة ففي حني سـجل وجـوده 
يف ينبع يف السهل الساحيل الغـريب كـان كـذلك 
متواجــدًا يف كــل مــن الباحــة والطــائف يف 
مرتفعات الرسوات، أما النطاقات الـصحراوية 

 سـجل يف فقد تركز وجوده يف جنوبيهـا حيـث
كل مـن وادي الـدوارس ورشورة باإلضـافة إىل 
بيشة ونجران، أما السهل الساحيل الرشقي فقد 
ــران  ــن الظه ــل  م ــستوى يف ك ــذا امل ــاب ه غ

 . واألحساء يف هذا النطاق
وفيام يتعلق باملدى احلراري السنوي املرتفع 
ــبالد ووســطها  ــدا واضــحًا يف شــامل ال فقــد ب

، ويمكـن وكذلك يف السهل الـساحيل الـرشقي
القول إن وجوده يف هذه النطاقات كـان مطلقـًا 
إال أنه مل يوجد عىل اإلطالق يف كل من الـسهل 

 .الساحيل الغريب ومرتفعات الرسوات
 

من خالل ما تم التطـرق إليـه يف ثنايـا هـذا
البحث وانطالقًا من مالحظات الباحث أمكـن 
ــذلك ــائج وك ــن النت ــد م ــول إىل العدي  الوص
التوصــيات التــي يمكــن أن تعــزز مــن تنــاول 
الدراسات املناخية عمومًا ومن موضوع املـدى 
احلراري خاصة وأن تقود إىل دراسات مستقبلية 
عن املدى احلراري يف البالد، ومن هذه النتـائج 

 :والتوصيات ما ييل
 
تصدر كل من املوقع والتضاريس العوامـل املـؤثرة •

ــراري ــدى احل ــىل امل ــني ع ــسنوي وب ــشهري وال  ال
الفصول وذلك من خالل ارتفاع املدى احلـراري يف 
املنـــاطق الـــصحراوية وانخفاضـــه يف املرتفعـــات 
وبالقرب من السواحل، كام يقوم املوقـع العـرويض 
بدور أسـايس يف التـأثري عـىل املـدى احلـراري بـني 
فصول السنة إذ يزداد املدى احلـراري نحـو الـشامل 

ب، ويؤكد هـذا الـدور الطبيعـة فيام يقل نحو اجلنو
الصحراوية املتشاهبة مـن أقـىص الـشامل إىل رشورة 

.أقىص اجلنوب
ظهرت أعىل قـيم املـدى احلـراري الـشهري يف  •

شاميل اململكة بينام ظهرت أقل القـيم يف الـسهل 
الساحيل الغريب، وقد بلغت أعىل درجة للمـدى 

م يف رفحا خالل شـهر °١٨,٣احلراري الشهري 
م يف جيــزان °٨,٢ كانــت أقــل قيمــة يوليــو فــيام

 يوليو أيضًا بينام اختذ املدى احلـراري شهرخالل 
الشهري يف مرتفعات الرسوات حالة وسط بـني 
السهل الـساحيل الغـريب مـن جهـة والنطاقـات 
الصحراوية من جهة أخـرى أي إنـه أعـىل مـن 
ـــات  ـــن النطاق ـــل م ـــساحيل وأق ـــسهل ال ال

ري يف كذلك املدى احلراري الـشه. الصحراوية
مكة املكرمة واملدينة املنورة كان أقل مـن املـدى 
احلراري يف النطاقـات الـصحراوية وأعـىل مـن 

 . املدى احلراري يف مرتفعات الرسوات
من زاوية أخرى وعند تطبيق حتليل التباين عـىل  •

املدى احلـراري الـشهري خـالل اإلثنـي عـرش 
 من حمطات الدراسة أظهر أعىل موقعشهرًا لكل 
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م يف رفحـا شـاميل °٢,٢باين وهـي درجة للت
م يف °٠,٢البالد، أما أقل درجة فقـد بلغـت 

ــرسوات ــاين . الباحــة بمرتفعــات ال أمــا تب
املدى احلراري عىل مـستوى الـبالد خـالل 
كل شهر فقد جـاء املـدى متجانـسًا خـالل 
األربعة الـشهور املدروسـة باسـتثناء شـهر 
يناير الذي سجل تباينـًا كبـريًا بـني ألجـزاء 

.دالبال
املدى احلراري بني فصيل اخلريـف والـشتاء  •

ــة باملــدى بــني  ــر ارتفاعــًا مقارن كــان األكث
الفصول األخـرى وفيـه ظهـر أعـىل مـدى
حــراري بــني فــصول الــسنة عــىل مــستوى 

م يف القيـصومة فـيام كـان °١٥,٦البالد وهو 
املدى احلراري بني فصيل الصيف واخلريف 

بـني قيم مقارنة باملدى احلـراري ليربز أقل ا
الفــصول األخــرى وفيــه ظهــر أقــل مــدى 
حــراري بــني فــصول الــسنة عــىل مــستوى 

ومـن زاويـة . م يف جيـزان°٢,٤البالد وهو 
أخرى يالحظ ارتفاع املـدى احلـراري بـني 
الفصول الذي يكون فـصل الـصيف طرفـًا 

أما املدى احلراري السنوي تراوح بـني . فيها
م °٧,٧م يف القيصومة كأعىل درجة و °٢٤,٩
زان كأقـل درجـة ويف العمـوم جتـاوز يف جي

ــسنوي  ــراري ال ــدى احل ــع °٢٠امل م يف مجي
النطاقات الصحراوية شاميل ووسط ورشقي 
الــبالد، ويف املرتبــة الثانيــة أتــت مرتفعــات 
ــدى  ــرتاوح درجــات امل ــي ت ــرسوات الت ال

ــني   ــا ب ــراري م ــيام °١٣,٧ – ١٠,١احل م  ف

كانت أقل الدرجات مسجلة يف السهل الساحيل 
.الغريب

بالنسبة ملـستويات املـدى احلـراري يالحـظ أن  •
املــدى احلــراري الــشهري املــنخفض يــسود يف 
السهل الساحيل الغريب يف معظـم شـهور الدراسـة 
األربعة، أما املدى احلراري الشهري املتوسط فقـد 
شكل وجوده انتشارًا ملحوظـًا يف أغلـب منـاطق 
الــبالد يف معظــم شــهور الدراســة غــري أن املــدى 

املرتفع قد تبني وجوده بـشكل واضـح يف احلراري 
 املناطق الصحراوية من شاميل البالد حتى جنوبيهـا

أما املدى . وخاصة خالل شهري يوليو وأكتوبر
احلراري بني فصول السنة فقـد انحـرص وجـود 
املدى احلـراري املـنخفض يف الـسهل الـساحيل 
الغريب ويف نفس الوقت سجل املـدى احلـراري 

زاء البالد باستثناء الـسهل املتوسط يف معظم أج
الــساحيل الغــريب بيــنام ســجل املــدى احلــراري 
املرتفع يف املناطق الصحراوية من الـشامل حتـى 
ــًا يف املــدى  ــه هنائي ــوب مــع مالحظــة غياب اجلن

 .احلراري بني الصيف واخلريف
 
التوسع يف شـبكة الرصـد اجلـوي بزيـادة عـدد •

 بـشكل يـضمن املحطات املناخية عىل أن تتوزع
 البالد؛ إذ إن حمطات الرصد احلالية توجد تغطية

يف املطارات فقـط ممـا جعلهـا ترتكـز يف منـاطق 
 وتغيب يف مناطق أخـرى وأفقـدها التوزيـعمعينة 

املتساوي، إضافة إىل ذلك فإن املحطات احلاليـة 
توجــد يف املطــارات التــي تكــون غالبــًا خــارج 

ات عـىل املدن، ومع ذلك يتعامل مع هذه املحط
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أهنا تعكس الوضع املناخي للمدينة مع أهنـا
 .تقع خارجها

دراسة املدى احلراري اليـومي لكـل إقلـيم  •
من أقـاليم الـبالد يف دراسـة مـستقلة نظـرًا 
لكثرة التفاصيل املطلوبة عند دراسـة املـدى 
احلراري عىل املستوى اليومي مما جيعـل مـن 
الصعوبة دراسة املدى احلراري اليومي عـىل 

ــست ــة م ــة علمي ــا يف دراس ــبالد كله وى ال
 .واحدة

دراسة أثر الـسحب واألمطـار عـىل املـدى  •
احلراري يف مرتفعات الرسوات التي تتلقـى 

 واألمطار، كام يمكـن السحبأكرب نسبة من 
دراســة تــأثري الرطوبــة اجلويــة عــىل املــدى 

.احلراري يف األجزاء الساحلية
دراسة املدى احلراري بني فصول السنة عىل  •

وى البالد يف دراسـة مـستقلة ممـا يتـيح مست
معرفة الفروقات احلرارية بني فصول الـسنة 

. عىل مستوى البالد
دراسة تأثري االرتفاع، واملـسطحات املائيـة،  •

. واملوقع العرويض عىل املدى  احلراري
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١ 
 ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٢٠٩٣,٣٥  ٤٢ ٣٩ ٣٩  ١٨ ١٣ ٥٩  

٢ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ٢٠٥٥,٩٣  ٤٢ ٤٨ ٢٣  ١٨ ١٧ ٥٨  

٣ ٢٠٠٥ – ١٩٨٥  ١٦٥١,٨٨  ٤١ ٣٨ ٣٥  ٢٠ ١٧ ٤١  

٤ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١٤٥٢,٧٥  ٤٠ ٣٢ ٥٦  ٢١ ٢٨ ٤٤  
٥ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٢٣,٧٣  ٣٦ ٢٨ ٣٧  ٢٦ ١٢ ١٩  
٦ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ٦٣٥,٦  ٣٩ ٤١ ٥٥  ٢٤ ٣٢ ٥٣  

٧ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١١٦١,٩٧  ٤٢ ٣٧ ٠٩  ١٩ ٥٩ ٢٨  

٨ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ١٢١٢,٣٣  ٤٤ ٢٤ ٤٩  ١٧ ٣٦ ٤١  
٩ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١٦,٧٧  ٥٠ ٠٩ ٣٩  ٢٦ ١٥ ٣٤  
١٠ ٢٠٠٥ – ١٩٨٥  ١٧٨,١٧  ٤٩ ٢٩ ١١  ٢٥ ١٧ ٥٣  
١١ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١٠,٤  ٣٨ ٠٣ ٥٠  ٢٤ ٠٨ ٢٤  

١٢ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١٦,٨٨  ٣٩ ١١ ١٢  ٢١ ٤٢ ٣٧  

١٣ ٢٠٠٥ – ١٩٨٥  ٢٤٠,٣٥  ٣٩ ٤٦ ٠٨  ٢١ ٢٦ ١٦  

١٤ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ٧,٢٤  ٤٢ ٣٥ ٠٥  ١٦ ٥٣ ٤٩  

١٥ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ١٠٠١,٥٢  ٤١ ٤١ ٢٨  ٢٧ ٢٦ ٠٤  

١٦ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٧٦٨,١١  ٣٦ ٣٦ ٢٥  ٢٨ ٢٢ ٣٥  

١٧ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٣٥٧,٦  ٤٦ ٠٧ ٤٩  ٢٨ ١٩ ٠٨  

١٨ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٤٤٤,١  ٤٣ ٢٩ ٤١  ٢٩ ٣٧ ١٧  

١٩ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٦٦٨,٧٤  ٤٠ ٠٥ ٥٥  ٢٩ ٤٧ ١٩  

٢٠ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٨٥٢,٤٤  ٣٨ ٤٤ ٢٢  ٣١ ٤١ ١٦  

٢١ ٢٠٠٥ – ١٩٧٩  ٥٤٨,٨٨  ٤١ ٠٨ ٢٦  ٣٠ ٥٤ ٠٨  

٢٢ ٢٠٠٥ – ١٩٧٨  ٦٤٦,٧١  ٤٣ ٤٦ ٠٣  ٢٦ ١٨ ٢٨  

٢٣ ٢٠٠٥ – ١٩٧٠  ٦١٩,٦٣  ٤٦ ٤٤ ١٨  ٢٤ ٤٢ ٤٠  

٢٤ ٢٠٠٥ – ١٩٨٧  ٦٢٢  ٤٥ ١٣  ٢٠ ٣٠  

٢٥ ٢٠٠٥ – ١٩٨٥  ٧٢٤,٦٥  ٤٧ ٠٦ ٢٩  ١٧ ٢٨ ٠٤  

.       الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة:املصدر
 بدأت املحطات بالرصد بتورايخ خمتلفة :مالحظة
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٧   ١٦,٩  ١٦,٩  ١٦,٩  ١٦,٥  ١٤,٦  ١٤,٤  ١٥,٨  ١٥,١  ١٥,١  ١٥,٥  ١٦,٦  ١٦,٢  

٨   ١٦,٣  ١٦,١  ١٦,٦  ١٦,١  ١٤,٤  ١٤,٢  ١٦,٤  ١٥,٥  ١٥  ١٥,٢  ١٦,٣  ١٦,٢  

٩   ١٠,٧  ١١,٩  ١٣,٩  ١٤,٨  ١٤  ١٤,٥  ١٤,٤  ١٤  ١٢,٨  ١١,٣  ١٠,٩  ١٠,٥  

١٠   ١٣,١  ١٤,٥  ١٦,٧  ١٧  ١٦,٦  ١٦,٤  ١٧  ١٦,٨  ١٥,٦  ١٤,٣  ١٣,٦  ١٢,٨  

١١   ١٣,٤  ١٣,٥  ١٣,١  ١٣,٥  ١٣  ١٣,٤  ١٤,٥  ١٤  ١٣,٧  ١٣,٧  ١٣,٨  ١٣,٥  

١٢   ١٠,٤  ١٠,٩  ١٢,٤  ١٠,٨  ١١  ١٢,٥  ١٢,٩  ١٢,٦  ١٢,٣  ١١,٧  ١١,١  ١٠,٣  

١٣ ١١,٦  ١٢,٢  ١٤  ١٤  ١٣,٤  ١٤  ١٥,٤  ١٤,٥  ١٤,٣  ١٣,٦  ١٢,٥  ١١,٦  

١٤   ٩,٢  ٩,٨  ١٠,٣  ٩,٤  ٨,٢  ٨,٢  ٨,٦  ٩,٥  ٩,٤  ٨,٥  ٨,٤  ٨,٧  

١٥   ١٣,٣  ١٣,٧  ١٦  ١٦,٦  ١٦  ١٥,٦  ١٥,٧  ١٤,٦  ١٤,٣  ١٣,٨  ١٤  ١٣,٢  

١٦   ١٤,٢  ١٤,٥  ١٥,٨  ١٦,٤  ١٥,٨  ١٥,٧  ١٦,٣  ١٦,٢  ١٦,٢  ١٥,١  ١٤,٧  ١٤,١  

١٧   ١١,٩  ١٣,١  ١٥,٨  ١٧  ١٦,٦  ١٦,٣  ١٦,٦  ١٥,٦  ١٤,٨  ١٣,٥  ١٢,٩  ١١,٦  

١٨   ١٢,٧  ١٣,٧  ١٦,٥  ١٨,٤  ١٨,٣  ١٨,٣  ١٧,٨  ١٦,٥  ١٥,٨  ١٤,٧  ١٣,٧  ١٢,٦  

١٩   ١٢,١  ١٢,٨  ١٤,٧  ١٦,٢  ١٥,٩  ١٥,٨  ١٥,٧  ١٤,٩  ١٤,٦  ١٣,٨  ١٣  ١١,٩  

٢٠   ١١,٨  ١٣  ١٤,٩  ١٦,٤  ١٦,٣  ١٦,٥  ١٦,١  ١٥,٣  ١٤,٥  ١٣,٣  ١٢,٣  ١١,٧  

٢١   ١٢,١  ١٣,٤  ١٥,٣  ١٦,٧  ١٦,٣  ١٦,١  ١٦,٣  ١٥,٤  ١٤,٩  ١٤,٢  ١٣,٣  ١٢,٣  

٢٢   ١٢,٩  ١٣,٧  ١٦,٦  ١٧,٥  ١٧,١  ١٧,٣  ١٧,١  ١٥,٨  ١٤,٩  ١٤  ١٣,٨  ١٢,٧  

٢٣   ١١,٦  ١٢,٨  ١٤,٥  ١٥,١  ١٤,٨  ١٤,٨  ١٥  ١٣,٩  ١٣,٣  ١٢,٧  ١٢,٥  ١١,٥  

٢٤   ١٦  ١٦,٦  ١٧,٣  ١٧,٤  ١٧,٦  ١٧,٣  ١٨,٤  ١٦,٩  ١٦,٢  ١٥,٩  ١٦,٣  ١٥,٦  

٢٥   ١٦,٥  ١٦,٥  ١٦,٦  ١٦,٧  ١٦,٢  ١٦,٩  ١٨  ١٧  ١٦,١  ١٦,٦  ١٧  ١٦,٤  
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١  ١٤,٤  ١٣,٥  ١٢,٦  ١١,٧  
٢  ١٤,٥  ١٣,٩  ١٣,٢  ١٣,١  
٣  ١٣  ١٢,٦  ١٢,٦  ١٢,٨  
٤  ١٤,٦  ١١,٨  ١٤,٣  ١٣,٧  
٥  ٩,٩  ٩  ١٠,٢  ١٠,٧  
٦  ١٤,٤  ١٤  ١٤,١  ١٢,٣  
٧  ١٦,٩  ١٤,٤  ١٥,١  ١٦,٢  
٨  ١٦,٦  ١٤,٢  ١٥  ١٦,٢  
٩  ١٣,٩  ١٤,٥  ١٢,٨  ١٠,٥  
١٠  ١٦,٧  ١٦,٤  ١٥,٦  ١٢,٨  
١١  ١٣,١  ١٣,٤  ١٣,٧  ١٣,٥  
١٢  ١٢,٤  ١٢,٥  ١٢,٣  ١٠,٣  
١٣  ١٤  ١٤  ١٤,٣  ١١,٦  
١٤  ١٠,٣  ٨,٢  ٩,٤  ٨,٧  
١٥  ١٦  ١٥,٦  ١٤,٣  ١٣,٢  
١٦  ١٥,٨  ١٥,٧  ١٦,٢  ١٤,١  
١٧  ١٥,٨  ١٦,٣  ١٤,٨  ١١,٦  
١٨  ١٦,٥  ١٨,٣  ١٥,٨  ١٢,٦  
١٩  ١٤,٧  ١٥,٨  ١٤,٦  ١١,٩  
٢٠  ١٤,٩  ١٦,٥  ١٤,٥  ١١,٧  
٢١  ١٥,٣  ١٦,١  ١٤,٩  ١٢,٣  
٢٢  ١٦,٦  ١٧,٣  ١٤,٩  ١٢,٧  
٢٣  ١٤,٥  ١٤,٨  ١٣,٣  ١١,٥  
٢٤ ١٧,٣  ١٧,٣  ١٦,٢  ١٥,٦  
٢٥  ١٦,٦  ١٦,٩  ١٦,١  ١٦,٤  
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١ ٥,٢  ٤,٦  ٤,٦  ٥,٢  
٢ ٥,٣  ٤,٧  ٤,٥  ٥,٥  
٣ ٧,٣  ٥,٩  ٦,٦  ٦,٦  
٤ ٨  ٥,٥  ٦  ٧,٥  
٥ ٨,١  ٢,٥  ٥  ٥,٦  
٦ ١٢,٢  ٦,٢  ٧,٨  ١٠,٦  
٧ ٧,٥  ٧,٢  ٦,٢  ٨,٥  
٨ ٦,٦  ٨,٦  ٦,٣  ٨,٩  
٩ ١٢,٨  ٧,٥  ٩,٩  ١٠,٤  
١٠ ١٤,٢  ٨,٧  ١٠,٧  ١٢,٢  
١١  ٩  ٣  ٥,٢  ٦,٨  
١٢ ٦,٤  ٢,٩  ٤,٥  ٤,٨  
١٣ ٨,٢  ٣,٧  ٥  ٦,٩  
١٤  ٥,٣  ٢,٤  ٣,٢  ٤,٥  
١٥  ١٤,٢  ٧,٨  ١٠  ١٢  
١٦  ١٣,١  ٧,٤  ٨,٩  ١١,٦  
١٧ ١٥,٦  ٩,٣  ١١,٣  ١٣,٦  
١٨ ١٥,٣  ٨,٦  ١٠,٨  ١٣,١  
١٩  ١٤,٥  ٨,٣  ١٠,٤  ١٢,٤  
٢٠  ١٣,٩  ٨,١  ١٠,٦  ١١,٤  
٢١ ١٥  ٩,٨  ١١,٨  ١٣  
٢٢  ١٣,٩  ٨,٣  ١٠,١  ١٢,١  
٢٣
 

١٣,٤  ٨,٦  ٩,٦  ١٢,٤  
٢٤ ٩,٧  ٩,٥  ٧  ١٢,٢  
٢٥  ٨,٩  ٧,٣  ٥,٧  ١٠,٥  
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